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كيف تنتصر على اخلطيّة ابلضربة القاضية
القس رميون أبو خمايل

إ ّن احلرب الروحيّة هي إحدى نواحي احلياة الروحيّة .قال أحد املؤمنني»:لقد اعتقدت إنّه عندما آيت ابإلميان

اىل املسيح سوف أعيش حياة الراحة على كافة األصعدة» .ولكن اجلواب كان هو أنّه عندما يؤمن اإلنسان
السالم الداخلي ،ولكنّه لن خيترب سالم مع إبليس.
السالم مع هللا و ّ
ابملسيح وخيترب التجديد خيترب ّ

السالم مع هللا يف هذا العامل هي حرب ضد إبليس وضد اخلطيّة .لذلك يقول الوحي:
إ ّن كلفة ّ
«لِ َذلِ َك حَْن ُن أَيْضاً إِ ْذ لَنَا َس َحابٌَة ِم َن ُّ
يط ٌة بِنَا ،لِنَ ْط َرْح ُك َّل ثِ ْق ٍل َوالخَْ ِطيََّة الْ ُم ِح َ
الش ُهوِد ِم ْق َد ُار َه ِذ ِه حُمِ َ
يط َة بِنَا
ِس ُهولٍَةَ ،ولْنُ َح ِ
وع ،الَّ ِذي ِم ْن
اض ْر باِ َّ
ِين إِلىَ َرئِ ِ
يس اإلِميَا ِن َوُم َك ِّملِ ِه يَ ُس َ
لصبرْ ِ فيِ الجِْ َها ِد الْ َم ْو ُض ِ
وع أَ َما َمنَا ،اَن ِظر َ
بُ
َجلَ َس فيِ يمَِ ِ
ني َع ْر ِش هللاِ�َ .فَ�ت َف َّك ُروا فيِ الَّ ِذي
وع أَ َما َم ُه ْاحتَ َم َل َّ
أَ ْج ِل ُّ
الس ُروِر الْ َم ْو ُض ِ
يب ُم ْستَهِيناً باِلخِْ ْز ِي ،ف َ
الصلِ َ
ْاحتَ َم َل ِم َن الخُْ َطا ِة ُم َقا َوَم ًة لَِ�ن ْف ِس ِه ِمثْ َل َه ِذ ِه لِئَ َّ
وس ُك ْم .لمَْ ُ�ت َقا ِوُموا َ�ب ْع ُد َح ىَّت َّ
وروا فيِ ُ�ن ُف ِ
ين
الد ِم مجَُا ِه ِد َ
ال تَ ِكلُّوا َوتخَُ ُ
الر ِّبَ ،والَ تخَُ ْر إِذَا َوخَّبَ َك.
ني :اَ
يب َّ
ِض َّد الخَْ ِطيَِّةَ ،وقَ ْد نَ ِسيتُ ُم الْ َو ْع َظ الَّ ِذي يخَُا ِطبُ ُك ْم َكبَنِ َ
«ي ابْ يِن الَ حَْتتَ ِق ْر تأَْ ِد َ
الر ُّب ُ�ي َؤِّدبُُهَ ،وجَْيلِ ُد ُك َّل ابْ ٍن َ�ي ْقَ�بلُ ُه»».
ألَ َّن الَّ ِذي حُيِبُُّه َّ

أحبائي املؤمنني حنن نعيش حالة حرب ضد اخلطيّة ،احلرب قويّة وضروس .إبليس يريد من خالل اخلطيّة
الر ّب وسالمه ويد ّمر خدمته ويكسر شهادته.
أن يسلب من املؤمن فرحه وعالقته مع ّ
املهم جدا للمؤمن أن يعرف كيف ينتصر
واملؤمن ابلتايل مدعو للمقاومة واجلهاد ضد اخلطيّة .لذلك من ّ

على اخلطيّة ابلضربة القاضية!.

تسيطر على املؤمن عادات خاطئة ّ ...
تشكل هذه العادات نقاط ضعف يستخدمها إبليس ضد املؤمن
لكي يكسر عنفوانه الروحي ويوقف عمل هللا العظيم يف حياته .فكيف تنتصر أيّها املؤمن على اخلطيّة
ابلضربة القاضية؟
األمر األ ّول الذي على املؤمن أن يقوم به ،هو أن حي ّدد اخلطيّةّ .
فلكل إنسان فينا نقطة ضعف نتيجة الطبيعة

اخلاطئة اليت نشأان فيها .هذه اخلطيّة قد تكون واضحة لنا ،وأحياان تكون غري واضحة .مثال خطيّة القتل

السرقة واضحة ...وأحياان قد تكون اخلطية غري واضحة لنا :مثال املشروب ،عدم اإللتزام
واضحة ،خطية ّ
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الر ّب لكي تكشف لك هذه اخلطيّة.
يف الكنيسة ،الزواج بشخص غري مؤمن ...وهنا أنت حتتاج إىل كلمة ّ
إمحرت ( »...أم  .)31 :23وأحياان كلمة
الر ّب تُ ّ
سمي لك اخلطيّة« :ال تنظر إىل اخلمرة إذا ّ
أحياان كلمة ّ
وح الْ ُق ُد ِس الَّ ِذي فِ ُ
يك ُم ،الَّ ِذي لَ ُك ْم ِم َن هللاِ،
الر ّب تعطيك املبدأ «أَ ْم لَ ْستُ ْم َ�ت ْعلَ ُمو َن أَ َّن َج َس َدُك ْم ُه َو َهيْ َك ٌل لِ ُّلر ِ
ّ

َوأَنَّ ُك ْم لَ ْستُ ْم ألَْ�ن ُف ِس ُك ْم؟» (1كو  .)19 :6ولكن يف ّ
الر ّب هي األداة لتشخيص اخلطيّة.
كل احلاالت كلمة ّ
ِف أَف َ
ِف َ�ق ْل يِب .ا ْمتَ ِح يِّن َوا ْعر ْ
«اختَبرِ ْيِن اَي اَهللُ َوا ْعر ْ
ْكارِي( ».مز  .)23 :139عندما حت ّدد كلمة هللا اخلطيّة،
ْ
هناك حاجة لقبول هذا التشخيص .الكتاب املق ّدس هو «السكانر» الذي يفحص فيه هللا حياتك الروحيّة.
يؤشر إىل عالمة ما ،عليك أن تعرتف أب ّن هناك أمر حيتاج إىل عالج.
وعندما ّ
واألمر الثاين هو أن تعاجل اخلطيّة يف ذهنك .إ ّن احلرب الروحيّة هي أ ّوال يف الذهن .هذا اختبار بولس:
« َو ِ
وس الخَْ ِطيَّ ِة الْ َكائِ ِن فيِ أَ ْع َضائِي»
ِين إِلىَ اَن ُم ِ
وسا َ
وس ِذ ْه يِنَ ،ويَ ْسب يِ
آخ َر فيِ أَ ْع َضائِي يحَُار ُ
ِب اَن ُم َ
لك يِّن أَ َرى اَن ُم ً
(رو  .)23 :7عندما حت ّدد اخلطيّة يبدأ الصراع يف الذهن .إبليس من انحية يريدك أن تبقى يف خطيّتك
وابلتّايل فهو يعطيك احلجج املقنعة لذلك .والروح القدس من انحية أخرى يريدك أن تطيع الكلمة .صراع
قوي يستخدم فيه إبليس ّ
كل الوسائل إلقناع املؤمن لكي حيتفظ خبطيّته .من انحية أخرى الروح القدس

ّ
يذكرك ابلكلمة ويريك بركات الطاعة .يضع أمامك أشخاصا اختربوا النصرة ،ففي هذه املرحلة عليك أن
حتسم املعركة الذهنيّة وتقول ال للخطيّة .هنا يقضي معظم املؤمنون وقتهم ولكن من دون أن خيتربوا النصرة.

هذه هي مقربة أشواق املؤمنني الروحيّة .إذا جنح إبليس سيقيّدك يف هذا املكان ،وابلتايل يكون قد ربح
يؤجل قراراته الروحيّة واليت هي سبب بركة وتغيري لسلوكه ومنط حياته.
املعركة الروحيّة .فهو يريد من املؤمن أن ّ
لذلك عليك أن تنتفض يف ذهنك وتقول لنفسك ال للخطية ،أان عبد ليسوع .هنا عليك أن تنتفض
يح حَْييَا فيِ َّ».
وتقولَ « :م َع الْ َم ِس ِ
يح ُصلِبْ ُت ،فَأَ ْحيَا الَ أَاَن ،بَ ِل الْ َم ِس ُ
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مهمة ج ّدا ولكن ما هو األمر املساعد
مهمة أن تعاجل اخلطيّة يف قلبك .إ ّن املعركة الذهنيّة هي ّ
وهنا أتيت ّ
يف تلك املعركة؟ إنّه القلب« .الَ تحُِبُّوا الْ َعالمََ َوالَ األَ ْشيَ َاء الَّتيِ فيِ الْ َعالمَِ .إ ِْن أَ َح َّب أَ َح ٌد الْ َعالمََ َ�فلَيْ َس ْت فِي ِه محََبَُّة
ِ
اآلب 1(».يو  .)15 :2ما هو األمر الذي جيعلك تفعل اخلطيّة رغم معرفتك أبهنا خطيّة؟ حمبّتك هلا.

ّ
السعادة .عندما
تذكروا أن ال أحد يفعل أمرا ال حيبّه .حنن نتعلّق ابألمور اليت حنبّها واليت نظن أنهّ ا جتلب لنا ّ
الر ّب «ألَنَّ ُك ْم قَ ِد ْاشترُ ِيتُ ْم بِثَ َم ٍن .ف ََم ِّج ُدوا هللاَ فيِ أَ ْج َسا ِدُك ْم َوفيِ أَ ْرَو ِ
اح ُك ُم الَّتيِ ِه َي هللِ1( ».كو :6
تقول كلمة ّ

 .)20عليك أن تزيل حمبّة اخلطيّة من قلبك .أحبائي مكتوب «ألَ َّن ُك َّل َما فيِ الْ َعالمََِ :ش ْه َوَة الجَْ َس ِدَ ،و َش ْه َوَة
اآلب بَ ْل ِم َن الْ َعالمَِ َوالْ َعالمَُ يمَْ ِضي َو َش ْه َوتُُهَ ،وأََّما الَّ ِذي يَ ْصنَ ُع َم ِشيئَ َة هللاِ
يش ِة ،لَيْ َس ِم َن ِ
الْ ُعيُو ِنَ ،وَ�ت َع ُّظ َم الْ َم ِع َ
ين يُرِي ُدو َن أَ ْن يَ ُكونُوا أَ ْغنِيَ َاء�َ ،فيَ ْس ُق ُطو َن فيِ
َ�فَ�يْ�ثبُ ُت إِلىَ األَبَ ِد» ( 1يو 16 :2و .)17حمبّة املال – « َوأََّما الَّ ِذ َ
ال أَ ْص ٌل لِ ُك ِّل ُّ
َخ َو َش َه َو ٍ
ال ِك .ألَ َّن محََبَّ َة الْ َم ِ
َّاس فيِ الْ َع َط ِب َوالهَْ َ
الش ُرورِ،
تجَْ ِربَ ٍة َوف ٍّ
ات َكثِريٍَة َغبِيٍَّة َوُم ِض َّرٍة�ُ ،ت َغ ّر ُِق الن َ
الَّ ِذي إِ ِذ اْ�بَ�ت َغا ُه َ�ق ْوٌم َضلُّوا َع ِن اإلِميَا ِنَ ،و َط َعنُوا أَْ�ن ُف َس ُه ْم بأَِ ْو َج ٍاع َكثِريٍَة» (1تيم 9 :6و.)10
التهرب من مسؤوليته .يقول
على املؤمن أيضا أن ّ
يتحمل مسؤوليّته جتاه اخلطيّة أل ّن اإلنسان حياول دوما ّ
لكن هللا ال
البعض إن كانت رغبة هللا أن يغيرّين إىل األفضل فليفعل! فأان من ذايت ال أستطيع أن أتغيرّ  .و ّ

احلرة .الروح القدس موجود حىت يغيرّ حياتك ،ولكن
يعمل رغما عن إرادتك ولكنّه يعمل من خالل إرادتك ّ
الروح القدس لن يغيرّ حياتك رغما عنك ولكنّه مستعد لكي يعمل املعجزات يف حياتك إذا كنت تريد.

أي تغيري يف حياتك .هللا لن يساعدك يف أمر تستطيع أنت أن
تتحمل مسؤوليّتك يف ّ
ولذلك عليك أن ّ

أي أمر فوق طاقتك.
تفعله ولكنّه سيساعدك يف ّ
الر ّب .إمسع الوعد:
الر ّب ضد اخلطيّة .هنا حتصل املعجزات .توقّع معجزة من عند ّ
وأخريا ،أُطلب معونة ّ
« َوالْ َقا ِد ُر أَ ْن َ�ي ْف َع َل َ�ف ْو َق ُك ِّل َش ْي ٍء ،أَ ْكَ�ث َر ِج ًّدا مِمَّا نَ ْطلُ ُب أَ ْو َ�ن ْفتَ ِك ُر ،حِبَ َس ِب الْ ُق َّوِة الَّتيِ َ�ت ْع َم ُل فِينَا ،لَُه الْ َم ْج ُد
ال َد ْه ِر ُّ
وع إِلىَ مَ ِ
جي ِع أَ ْجيَ ِ
ني( ».أف 20 :3و .)21وكذلك الوعد
الد ُهورِ .آ ِم َ
يح يَ ُس َ
يس ِة فيِ الْ َم ِس ِ
فيِ الْ َكنِ َ
ابلصالة
يح الَّ ِذي ُ�ي َق ّو يِ
الذي يقول« :أَ ْستَ ِطي ُع ُك َّل َش ْي ٍء فيِ الْ َم ِس ِ
ِين( ».يف  .)30 :4عليك أن تضع األمر ّ
قوة من
قوة من األعايل .اجلهاد الروحي يعلّمنا الصالة ،ألنّك عندما تشعر حباجتك إىل ّ
الر ّب وتطلب ّ
أمام ّ
الر ّب تصلّي .لذلك قال الر ّب يسوع املسيح« :اِ ْس َهروا َو َصلُّوا لِئَ َّ
ال تَ ْد ُخلُوا فيِ تجَْ ِربَ ٍة» (مىت  )41 :26سأل
ُ
ّ
ّ
املسيح تالميذه« :لِ َماذَا أَْ�نتُ ْم نِيَا ٌم؟ قُوُموا َو َصلُّوا لِئَ َّ
ال تَ ْد ُخلُوا فيِ تجَْ ِربَ ٍة( ».لو .)46 :22
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ملكوت هللا وتعليمه مقابل ملكوت العامل وتعليمه
ملكوت هللا
 -1أنت ترى ألنّك تؤمن (عب)1 :11
 -2جيب أن تكون مستع ّدا ألن يعتقدك الناس
أمحقا
 -3جيب أن ختسر حياتك لرتحبها من جديد
(مت)25 :16
 -4جيب أن تكون اخلادم واألصغر (مر)43 :10
 -5شارك املعوزين يف غناك (أع)37-32 :4
 -6جيب أن تكون اخلادم لتخ ُدم (مر)45 :10
للرب (لو:14
 -7جيب أن تتواضع وتعطي اجملد ّ
)11
وبره (مت)33 :6
 -8اطلب أ ّوال ً ملكوت هللا ّ
 -9احملبّة هي تكريس غري مشروط وال تفشل (1
كو)8 :13
 -10أحبب عد ّوك واغفر له كما غفر هللا لك
(مت)44 :5
 -11اكشف أخطاءك واعرتف هبا (أمثال:28
)13
وابلروح القدس
 -12جيب أن تولد من جديد ّ
(يو)3 :3
 -13حاول أن تتغيرّ أنت أ ّوال ً إىل طريق هللا
(مت)5-1 :7
 -14رّكز على املصادر االهليّة املعطاة لنا ابلروح
القدس
 -15هذا عند الناس غري مستطاع .أ ّما عند هللا
ّ
فكل شيء مستطاع
 -16حتصل على السالم حّ
ابلرب
إبتادك النامي ّ
(أف)3 :4
 -17اخلالص هو بعمل املسيح على الصليب
(أف)9-8 :2

ملكوت العامل
 -1أنت تؤمن ألنّك ترى بعيونك (يو)29 :20
 -2جيب أن تبدو حكيما يف نظر الناس(1كو:3
)20-18
 -3جيب أن حتتفظ حبياتك لنفسك
 -4جيب أن تكون عظيما ودائما ً األ ّول (مر:9
)35
 -5احتفظ بغناك املادي لنفسك
 -6جيب أن تكون القائد لتُخ َدم
 -7جيب أن تعمل لتعظيم نفسك
 -8إسعى وراء حاجاتك قبل ّ
كل شيء
 -9احملبّة هي فقط مشاعر تعطى بشروط وقد تفشل
 -10إكره عد ّوك وحاول أن تنتقم
ّ -11
غطي أخطاءك واسرتها
 -12كن متديّنا ً وحافظ على التقاليد (مت:15
)9-1
 -13حاول أن تغيرّ الناس أ ّوال ً إىل طريق هللا
 -14رّكز على القوى وامدح املصادر األرضيّة
(زكري)6 :4
 -15أشياء كثرية ابحلياة هي مستحيلة
 -16حتصل على السالم من خالل ظروف
ومساومات
 -17خالص النفس هو ابألعمال البشريّة القادرة
على إرضاء هللا
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االثنين  1كانون الثاني 2018

َ 22وَهذَا ُكلُّ ُه َكا َن لِ َك ْي يَتِ َّم
َما قِ َ
َّب:
يل ِم َن َّ
الر ِّب باِ لن يِ ِّ
ْر ُاء حَْتبَ ُل َوتَلِ ُد
ُ «23ه َوذَا الْ َعذ َ
ابْناً َويَ ْد ُعو َن اسمَْ ُه ِع َّمانُوئِ َ
يل»
ﭐلَّ ِذي َ�ت ْف ِسريُُه :ا هَّ
َللُ َم َعنَا».
(مىت .)23-22 :1
القراءة الصباحية
مت 1
مز 1
القراءة المسائية
تكوين 2 - 1

الثالثاء  2كانون الثاني 2018

«...أَ َح ّقاً ق َ
َال هللاُ الَ تأَْ ُك َ
ال
ِم ْن ُك ِّل َش َج ِر الجَْنَِّة؟»
(تك )1 :3

القراءة الصباحية
مت 2
مز 2
القراءة المسائية
تكوين 4 - 3

من هو يسوع املسيح خملّص العامل؟ يظهر هذا املقطع أمامنا ثالث صفات
رئيسيّة عن شخصيّة املسيح الفريدة .فهو أ ّوال رجل النبوات الذي سبق
فأعلن لنا هللا عنه يف العهد القدمي كما ذكر إشعياء النيب قبل  600عام.
إرتباط يسوع ابلنبوات يعلن خمطط هللا الثابت عرب األجيال ابملسيح
املخلّص .واثنيا هو املولود من عذراء حبسب النبوات أيضا وحبسب الواقع
الذي حت ّققت من خالله النبوات عندما ولد يسوع من العذراء القديسة
مرمي .تعلن هذه احلقيقة فرادة يسوع عن أي إنسان آخر يف العامل ،فرادته
يف طبيعته البشريّة الكاملة .فهو مل يولد مبشيئة بشرية أورثته اخلطيّة،
بقوة الروح القدس بكمال مطلق ،لذا فهو إنسان كامل .واثلثا
ولكنّه ولد ّ
يسوع املسيح هو هللا الذي ظهر يف اجلسد خلالصنا وهو إله كامل .هذه
الصفات اليت متّيز هبا يسوع هي أساس اخلالص ،إذ أ ّن اخلالص مرتبط
بشخصه الفريد واملبارك وهو ال يتح ّقق إال من خالل اإلميان به .لذلك
تستطيع أن تتي ّقن من خالصك عندما تضع إميانك هبذا املخلص العظيم.
هذا هو السؤال الذي طرحه الشيطان على حواء يف اجلنة قبل السقوط يف
ومنمق ،ولكنّه خطري ج ّدا .هو خطري
اخلطيّة .هو سؤال بسيط ولطيف ّ
ألنّه ابلظاهر يشكك بكلمة هللا ،وابلعمق يشكك بصدق هللا وأمانته
وحمبّته وصالحه .فعندما ينجح إبليس بتشكيك اإلنسان بكلمة هللا ،هو
فعليّا ينجح بتشكيك اإلنسان بكل صفات هللا .هذه هي احلرب اليت
قادها إبليس يف اجلنّة فاسقط آدم وحواء ،وهي احلرب ذاهتا اليت قادها
عرب العصور وحىت أايمنا هذه .إهنا حرب ضد كلمة هللا .فاليوم نرى أداين
هتاجم كلمة هللا يف الكتاب املقدس وأداين أخرى تنظر للكتاب املقدس
كأي كتاب ثقايف آخر .ولألسف هناك مسيحيّة يف العامل اليوم حتتقر
كلمة هللا ابملعتقد واملمارسة .لذلك علينا أن نتمسك بكلمة هللا املعلنة
يف الكتاب املقدس ونسري كل خطوة من حياتنا بضوء هذه الكلمة اإلهليّة
بفخه القدمي .لذلك علينا أن نقرأ ونطيع
فال نسمح إلبليس أن يوقعنا ّ
ونعظ وحنفظ ونعبد ونسلك بضوء كلمة هللا يف الكتاب املقدس معلنني
متسكنا الكامل بكلمته.
ثقتنا التامة ابهلل من خالل ّ
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األربعاء  3كانون الثاني 2018

كتب داود هذا املزمور يف ظرف صعب من حياته حني كان يف خطر
املوت وهو هارب من وجه ابنه والكثري من شعبه الذين سبق أن تفاىن
يف خدمتهم .كانت ختتلج يف داخل داود يف ذلك الوقت مشاعر اخليانة
واخلوف واألمل وهو يواجه املوت احملتم من أقرب الناس إليه .ولكن ماذا
عساه أن يفعل؟ يف ذلك الوقت العصيب رفع داود نظره إىل العالء بثقة
الرب احملب والقادر على كل شيء ،إله
الرب .ركز عينيه على ّ
وإميان حنو ّ
ابلرب عالقة شخصيّة وحقيقيّة
األمانة الدائمة .لقد كانت عالقة داود ّ
كما يظهر بكلماته« ،أََّما أَنْ َت اَي َر ُّب َ�فُ�ت ْر ٌس ليِ  .جَْم ِدي َوَرافِ ُع َرأْ ِسي ».إن
قوة املؤمن اليوميّة وهي سنده الوحيد
هذه العالقة الشخصيّة هي أساس ّ
الرب وينال
يف األزمنة الصعبة .هذه العالقة تسمح للمؤمن أن يتقدم إىل ّ
الر ِّب أَ ْص ُرُخ َ�فيُ ِجيبُيِن ِم ْن
ِص ْوتيِ إِلىَ َّ
إستجاابت الصالة فيقول مع داود« :ب َ
الرب ،بل ضع ثقتك
َجبَ ِل قُ ْد ِس ِه ».ال تنتظر األزمات لكي تلتجئ إىل ّ
ابملسيح وسر معه ليكون لك عوان يف أزمنة الضيق.

الخميس  4كانون الثاني 2018

إن عمل الشيطان يف العامل مرتبط ابلتجارب ،وإجنازاته مقتصرة على
إسقاط الناس يف التجارب .فالتجربة هي حيلة من الشيطان مرتبطة
الرب .وقد صار ربّنا يسوع املسيح
أبكذوبة هدفها إبعاد اإلنسان عن ّ
مرات يف
مثالنا األعلى ابلنصرة على التجارب حني واجه الشيطان ثالث ّ
بداية خدمته وانتصر .لقد كان عرض إبليس مغر عندما عرض على يسوع
اإلنسان أن يعطيه ممالك العامل كلها وجمدها .ولكن هذا العرض كان
مرتبطاً بشرط جوهري وهو السجود للشيطان .أما يسوع فكان حازماً
وسريعاً يف رّده حني رفض هذا العرض املغر وتسلّح بكلمات الكتاب
وب :لِ َّلر ِّب إِلهَِ َك تَ ْس ُج ُد َوإاَِّي ُه َو ْح َد ُه َ�ت ْعبُ ُد» .التجربة
املقدس قائالَ « :م ْكتُ ٌ
الرب وتسقطك يف هذا الفخ .وعندما
هدفها أن تقنعك بكسر وصااي ّ
الرب أنت تسجد أمام الشيطان وتعطيه والءك .فالسجود
تكسر وصااي ّ
للشيطان هو ليس أن تصنع له متثاال وتركع أمامه بل هي أن تدير ظهرك
ابلرب
الرب .عليك أن تؤمن ّ
هلل ولكلمته وتعيش حياة تتجاهل فيها كلمة ّ
وتواجه كل صوت يف حياتك بسلطان كلمته وإذ تفعل ذلك ختترب النصرة
بقوة الروح القدس.
ّ

«أَمَّا أَنْ َت اَي َر ُّب َ�فُ�ت ْر ٌس ليِ .
ِص ْوتيِ
جَْم ِدي َوَرافِ ُع َرأْ ِسي .ب َ
الر ِّب أَ ْص ُرُخ َ�فيُ ِجيبُيِن ِم ْن
إِلىَ َّ
َجبَ ِل قُ ْد ِس ِه»
(مز 3 :3و)4

القراءة الصباحية
مت 3
مز 3
القراءة المسائية
تكوين 6 - 5

« َوق َ
َال لَُه« :أُ ْع ِط َ
يك َه ِذ ِه
مَ ِ
جي َع َها إ ِْن َخ َرْر َت َو َس َج ْد َت
ليِ »ِ .حينَئِ ٍذ ق َ
وع:
َال لَُه يَ ُس ُ
«ﭐ ْذ َه ْب اَي َشيْ َطا ُن! ألَنَُّه
وب :لِ َّلر ِّب إِلهَِ َك تَ ْس ُج ُد
َم ْكتُ ٌ
َوإاَِّي ُه َو ْح َد ُه َ�ت ْعبُ ُد»
(مىت 9 :4و)10
القراءة الصباحية
مت 4
مز 4
القراءة المسائية
تكوين 8 - 7
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الجمعة  5كانون الثاني 2018

الس َ
ال ِم ألََّ�ن ُه ْم
« ُطوبىَ لِ َصانِ ِعي َّ
أَْ�بنَ َاء اللهَِّ يُ ْد َع ْو َن»
(مىت )10 :5

القراءة الصباحية
مت 20-1 :5
مز 5
القراءة المسائية
تكوين 10 - 9

السبت  6كانون الثاني 2018
« َوق َ
الر ُّب ألَْ�ب َرا َم« :ا ْذ َه ْب
َال َّ
ِم ْن أَ ْر ِض َك َوِم ْن َع ِشريَتِ َك َوِم ْن
َ�بيْ ِت أَب َ
ِيك إِلىَ األَ ْر ِ
ض الَّتيِ
أُر َ
ِيك4 ...فَ َذ َه َب أَْ�ب َرا ُم َك َما

قَ
الر ُّب َوَذ َه َب َم َع ُه لُ ٌ
وط.
َال لَُه َّ
ني
َوَكا َن أَْ�ب َرا ُم ابْ َن مَخ ٍ
ْس َو َسبْ ِع َ
َسنَ ًة لَ َّما َخ َرَج ِم ْن َح َارا َن».
(تك )4-1 :12

القراءة الصباحية
مت 37-21 :5
مز 6

القراءة المسائية
تكوين 12 - 11

إن الثمر الذي يظهر يف حياة املؤمن هو أحد أهم عالمات التجديد يف
حياته .فعندما يقبل اإلنسان يسوع خملّصاً يولد من جديد بعمل الروح القدس
أهم مثار السالم مع
ويتصاحل مع هللا ويدخل يف عهد السالم معه .إن إحدى ّ
يتصرف بطريقة خمتلفة يف
هللا هي روح السالم الذي يسيطر على املؤمن وجيعله ّ
العامل .فالطبيعة القدمية اليت فينا هي طبيعة خماصمة وأاننيّة تطلب ما لنفسها
ألهنا يف حالة عداء مع هللا .وأما الطبيعة اجلديدة فهي طبيعة مساملة تبغي
العالقات الطيّبة واملساملة مع اآلخرين نتيجة السالم مع هللا .فاملؤمن ابملسيح
يبتغي السالم مع اجلميع ويطمح أن يزرع السالم يف أي مكان وجد فيه.
وهذا األمر ليس ابلسهل يف وسط عامل مليء ابألاننيّة وحمبة الذات والعداء
والرفض واحلسد والبغض .لذلك قال املسيح طوىب لصانعي السالم أي أ ّن
السالم يف عائالتنا وعملنا وجرياننا وكافة عالقاتنا حيتاج إىل جهد وختطيط
ومثابرة لكي نصنعه وحنافظ عليه .هو حيتاج إىل مؤمنني يعيشون حياة امللء
الرب بشركة
ابلروح القدس ابستمرار .حيتاج املؤمن أن يعيش حياة قريبة من ّ
الكلمة والصالة لكي ميتليء ويفيض بسالم هللا .وعندما يفعل هذا يظهر
صفات هللا يف حياته ويربهن عمليّا أنّه إبنا هلل.

الرب
الرب إلبراهيم أبو املؤمنني الذي دعاه ّ
نقرأ يف تكوين  12عن دعوة ّ
يف اخلامسة والسبعني من عمره لكي يرتك أرضه وعشريته ويذهب إىل
أرض املوعد حيث سيولد ويصلب وينتصر على املوت ّربنا يسوع املسيح،
الحقا حبسب خمطط هللا اخلالصي .وهنا تربز صفة من أروع صفات
الرب .لقد آمن إبراهيم
اإلميان الصحيح وهي الطاعة الفوريّة لصوت ّ
ابلرب ،ورغم عدم رؤيته للموعد وألرض املوعد أمام عينيه ،كان مستعدا
ّ
الرب هي إعالن
الرب طاعة فوريّة وكاملة .إن الطاعة لكلمات ّ
أن يطيع ّ
الرب أن نؤمن به هو ال يطلب منّا
ابلرب .فعندما يطلب منّا ّ
الثقة التامة ّ
اإلميان األعمى ولكن اإلميان املبين على كلمته املقدسة .لذلك أعطاان
الرب إعالان كامال من النبوات والوصااي والتوجيهات اليت ّ
تشكل أساس
ّ
إمياننا الذي هو الكتاب املقدس .إن اإلميان الصحيح يوجب علينا الطاعة
الرب لنا رغم التحدايت .ويُعترب إبراهيم مثاال
الفوريّة والكاملة إلعالانت ّ
حيّا لإلميان الطائع.
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األحد 7كانون الثاني 2018
الر َّب َح َس َب ب ِِّرِهَ .وأُ َرمِّنُ
«أَحمْ َ ُد َّ
الر ِّب الْ َعلِ ِّي».
الِ ْس ِم َّ
(مز )17 :7

القراءة الصباحية
مت 48-38 :5
مز 7
القراءة المسائية
تكوين 14 - 13

االثنين  8كانون الثاني 2018

« َوأَمَّا أَنْ َت ف ََم ىَت َصَ�ن ْع َت
َص َدقَ ًة فَ َ
ال ُ�ت َع ّر ْ
ِف شمَِالَ َك َما
َ�ت ْف َع ُل يمَِينُ َك»
(مىت )3 :6

القراءة الصباحية
مت 15-1 :6
مز 8
القراءة المسائية
تكوين 16 - 15

الرب؟ سؤال إذا طرحناه يف أايمنا جييب عليه معظم
كيف يعبد اإلنسان ّ
الناس قائلني« :ليعبد كل إنسان هللا كما يريد ».ولكن ليست هذه هي
للرب .فالرب ال يقبل أي عبادة تتعارض مع إمسه املبارك
احلال ابلنسبة ّ
وصفاته احلميدة .ورغم أن العبادة هي حاجة بشريّة ولكنّها هي أ ّوال مطلباً
الرب كما يريد أو كما يرتئي أو كما
إهليّا .فال يستطيع اإلنسان أن يعبد ّ
الرب كما
يستحسن .بل العبادة مرتبطة مببادئ هللا الثابتة .جيب أن نعبد ّ
يريد وكما يطلب هو .فالعبادة املقبولة عند هللا هي العبادة احملددة من
هللا .فالعبادة يف العهد اجلديد مرتبطة ابإلميان ابملسيح وابلطاعة لكلمته
املباركة .فبدون املسيح ال توجد عبادة مقبولة وبدون الطهارة ال توجد
فالرب القدوس حريص على إمسه وعبادته .لذلك جيب
عبادة مقبولةّ .
الرب لكي تكون عبادتنا مرضيّة
علينا أن منتحن عبادتنا على ضو كلمة ّ
الر ِّب الْ َعلِ ِّي».
أمامه فنقول مع مّ
الر َّب َح َس َب ب ِِّرِهَ .وأُ َرمِّنُ الِ ْس ِم َّ
املرن« :أَحمْ َ ُد َّ
إن العطاء هو من صفات هللا املعطاء الذي مينحنا كل بركاته جماان بوفرة.
الرب أن
والعطاء هي ميزة من ميزات أوالد هللا .فاملؤمن مدعو من قبل ّ
يتشبه أببوه السماوي ويعطي من ماله لآلخرين .ليس هذا العطاء لكي
يالقي إستحسان هللا وعطفه ،بل هو انبع من قلب شكور يرغب أبن
ابلرب .إن إحدى ميزات العطاء املادي هي السريّة التامة يف
يتمثل ّ
العطاء .أن تساعد شخصاً دون أن خترب أحداً ودون أن تعلن للناس من
حولك ،وأحياان دون أن خترب الشخص الذي تساعده .ويشبّه املسيح هذه
تعرف مشالك ما تفعل ميينك .هذا العطاء ليس للتباهي
السريّة أبن ال ّ
الرب الذي ينظر إىل القلب
أمام اآلخرين وإظهاره بل هو عطاء أمام عيين ّ
املعطاء ليباركه .هذا العطاء ليس لإلستغالل حبيث حياول املعطي أن
الرد من اآلخر جزاء عطائه
حي ّقق مكاسب من خالل عطائه أو يتوقع ّ
بل هو العطاء ببذل وتفان وتضحية كاملة دون توقّع من اآلخر .هذا هو
الرب ويباركه.
العطاء الذي يتمجد فيه ّ
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الثالثاء  9كانون الثاني 2018

ِ
«س َر ُاج الجَْ َس ِد ُه َو الْ َعينْ ُ فَإ ِْن
َكانَ ْت َعْ�ينُ َك بَ ِس َ
َج َس ُد َك
يط ًة ف َ
ُكلُّ ُه يَ ُكو ُن َ�ن رِّياً»
(مىت )22 :6

القراءة الصباحية
مت 34-16 :6
مز 9
القراءة المسائية
تكوين 18 - 17

األربعاء  10كانون الثاني 2018

« الَ تَ ِدينُوا لِ َك ْي الَ تُ َدانُوا»
(مىت )1 :7

القراءة الصباحية
مت 14-1 :7
مز 10
القراءة المسائية
تكوين 20 - 19

إن حاسة النظر هي حاسة مهمة ج ّدا يف حياة اإلنسان .يشبّه املسيح العني
ابلسراج الذي ينري اجلسد .حاول أن تغمض عينيك لفرتة عشرة ثوان فتهفم
الرب من هذا التشبيه .فالعني هي صلة اإلتصال مع العامل اخلارج .وقد
قصد ّ
حنتاج إىل ألف دفرت لنكتب فيه ما نراه من حولنا بفرتة نصف ساعة من
الوقت .وما نراه ابعيننا يؤثر على حياتنا وطريقة تفكريان .فإذا نظران صور
العنف والدمار والقتل إنعكست على حياتنا سلبا ،وإذا رأينا ورودا وبساتني
مثمرة تؤثر فينا أيضا .فما نراه بعيوننا مهم ألنه سيؤثر على تفكريان وسلوكنا.
وابلتايل فمن الضروري أن حنرص على استخدام نظران حبسب مشيئة هللا
بقداسة وطهارة ونقاوة .عندما يتكلّم املسيح عن العني البسيطة هو يعين
العني الطاهرة والنقيّة واليت تنعكس يف حياتنا بتفكري وإهتمامات وتصرفات
طاهرة .عندما تكون أعيننا طاهرة يكون جسدان كلّه نيرّ ا أي يف النور .لذلك
الرب أبن نستخدم عينينا لنرى ما هو طاهر ونقي.
علينا أن نعاهد ّ
إن دينونة اآلخرين هي خطيّة حيذران منها الكتاب املقدس .ولكن ما هو املقصود
هبذه اخلطيّة؟ يستخدم الكثري من الناس هذه اآلية ليفعلوا كل أنواع اخلطااي
متحججني أبن ال أحد يستطيع أن ينبّههم أو ينذرهم أب ّن ما يقومون به هو
خطأ .طبعا هذه احلجة هي ابطلة ألن هناك فرق بني الدينونة والتمييز .التمييز
الرب ،وتعلن لآلخر أبن ما يفعله هو
هو عندما متتحن أمراً ً
بناء على كلمة ّ
خطأ .فمثال عندما يكذب الولد يقول له والده أنت تكذب .يف هذا الوضع ال
الرب عن تصرفه.
يصدر األب على الولد حكم دينونة ولكنّه يعلن له ما يقوله ّ
هو يف هذه احلالة مييّز األمور ويقيسها على ضوء كلمة هللا .يف هذه احلالة
الرب .وأ ّما الدينونة فهي عندما تضع رأيك أو فكرك أو
يعلن اإلنسان ما يقوله ّ
حبق كل
فسلفتك يف احلياة مقياسا تقيس عليه اآلخرين وتصدر احكام دينونة ّ
الري .حذر املسيح من هذه اخلطيّة وقد واجهتها الكنيسة الحقا
من خيالفك ّ
مبواضع األطعمة وما يفضله اإلنسان يف نواح مسح هللا لنا حبريّة اإلختالف.
ولكي يفصل اإلنسان بني الدينونة والتمييز عليه أن يبين التمييز على كلمة هللا،
لئال يقع يف خطيّة الدينونة.
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الخميس  11كانون الثاني 2018

يكثر يف أايمنا من ينادون إبسم هللا ويكثرون الصالة والعبادة .ولكن املسيح
سبق وأعلن يف كلمته عن هذه األايم الصعبة .نشاهد ونقرأ عن رجال
دين من أداين خمتلفة يصلّون معاً أبسلوب غريب عن كلمة هللا .نشاهد
ويتشوش مبا
مهرجاانت دينيّة يف العامل حتت اسم هللا .حيتار اإلنسان أحياان
ّ
الرب ليست ابلكالم
حيدث .ولكن املسيح سبق وأخربان قائال إن عبادة ّ
ولكن بفعل إرادة اآلب السماوي .إن احلياة الروحيّة الصحيحة هي احلياة
اخلاضعة إلرادة هللا املعلنة يف كلمته .هذه هي إرادة اآلب أن كل من يقبل
إىل املسيح ويقبله ّراب وخملصاً على حياته خيلص .وعندما خيلص يتج ّدد
ابلروح القدس وينضم إىل كنيسة حمليّة تعلّم كلمة هللا بنقاوة ،ليمارس فيها
حياته الروحيّة لينمو يف اإلميان ويكتشف مواهبه وخيدم أبمانة كارزا إبسم
الرب يسوع املسيح يف كل ما يعمله .احلياة الروحيّة هي أن تضع حياتك
ّ
الرب وتسمح له أبن حيقق مشيئته الصاحلة يف العامل من خاللك
بتصرف ّ
ّ
حبسب كتابه املقدس.

الجمعة  12كانون الثاني 2018

قال يسوع هذه الكلمات عندما واجه قائد املئة الروماين الذي آمن به .كان
صرح
إعالن هذا القائد األممي عن إميانه ابملسيح حداث مميّزا يف خدمته حبيث ّ
املسيح قائال أنّه مل جيد يف إسرائيل إمياان مثل هذا .كان أمراً مؤملاً أن أييت
حضره ملئات السنني ،ووعد أن يولد منه وتعامل
يسوع إىل الشعب الذي ّ
معه عرب التاريخ مبعجزات وعجائب ،وحافظ عليه يف اصعب الظروف،
ليجد أن شعبه هذا غري مكرتث جمليئه وغري مدرك حلاجته الروحيّة للخالص.
كان أمراً مبهجاً ليسوع أن أييت قائداً أمميّا غريباً إليه ويعلن إميانه الكامل
به .ويف هذا الوقت تنبأ يسوع أبن كثريين سيأتون إىل املسيح من كافة أمم
العامل بينما يُطرح الكثريون من اليهود يف الظلمة اخلارجيّة .فاتّباع املسيح ليس
فردي .وهناك الكثري من املؤمنني ابملسيح اليوم من
أمرا وراثيّا ولكن إختبارا اّ
أداين خمتلفة من العامل ينجذبون إىل حمبته العظيمة وخالصه الفريد فينضمون
إىل ملكوته من خالل اإلميان به .واألمر احملزن هو أن الكثريين ممن يولدون
يف بيئة مسيحيّة يف أايمنا يرفضون خالص املسيح .فهنيئا لكل من يؤمن
ابملسيح إمياان شخصيّا وخيترب عظمة العالقة معه.

«لَيْ َس ُك ُّل َم ْن َ�يق ُ
ُول ليِ  :اَي
َر ُّب اَي َر ُّب يَ ْد ُخ ُل َمل ُ
وت
َك َ
الس َما َو ِ
ات .بَ ِل الَّ ِذي َ�ي ْف َع ُل
َّ
الس َما َو ِ
ات»
إ َِرا َد َة أَيِب الَّ ِذي فيِ َّ
(مىت )20 :7

القراءة الصباحية
مت 29-15 :7
مز 11
القراءة المسائية
تكوين 22 - 21

« َوأَق ُ
ين َسيَْأتُو َن
ُول لَ ُك ْم :إ َِّن َكثِريِ َ
ِب َوَ�يت ِ
ِم َن الْ َم َشار ِ
ِق َوالْ َم َغار ِ
َّكئُو َن
ُوب
ِس َ
حاق َوَ�ي ْعق َ
َم َع إِبْرا ِه َيم َوإ ْ
فيِ َمل ُ
الس َما َو ِ
َك ِ
ات َوأَمَّا َ�بنُو
وت َّ
وت َ�فيُ ْطرُحو َن إِلىَ ُّ
الْ َمل ُ
الظل َْم ِة
َك ِ َ
الخَْارِِجيَِّةُ .هنَ َ
اك يَ ُكو ُن الْبُ َك ُاء
ِير األَ ْسنَا ِن»
َو َصر ُ
(مىت 11 :8و.)12

القراءة الصباحية
مت 17-1 :8
مز 12
القراءة المسائية
تكوين 24 - 23
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السبت  13كانون الثاني 2018

وجه يسوع سؤاله هذا إىل تالميذه األقربني واصفاً اّإيهم بقليلي اإلميان.
ّ
طربي ،ه ّددت
حدث هذا عندما واجه التالميذ عاصفة هوجاء يف حبرية اّ
حياهتم ابملوت .وأمام ذلك املشهد شعر التالميذ أبنهّ م يف خطر داهم ال
جناة منه .وزاد على خوفهم أ ّن يسوع كان انئما يف ذلك الوقت .مما أشعرهم
أبنهّ م مرتوكني للظروف ،مما زاد من رعبهم وخوفهم .يشبه مشهد التالميذ يف
ذلك القارب حتدايت احلياة اليت تواجهنا يوميّا واليت تبدو كموج البحر تريد
أن تبتلعنا .فهناك أخطار جسديّة يف حياتنا وأخطار ماديّة وأخطار عاطفيّة
و ...اخل تواجهنا يف أايمنا وتدخل اخلوف إىل قلوبنا .وما يزيد على املشكلة
هو عدم وجود يسوع بشكل منظور معنا .فنحن نظنّه أحياان غائبا وأحياان
منر به وأحياان غري مكرتث ،مما يشعران ابخلوف
انئما وأحياان راضيا مبا ّ
الرب
والرعب والوحدة .والسبب يف هذا هو عدم اإلميان أي عدم الثقة أب ّن ّ
منر هبا .هو يريد من املؤمنني
معنا وهو يهتم ألمران ولن يرتكنا يف أي جتربة ّ
به أن يثقوا دائما أبنّه معهم يف كل ظروف حياهتم ليحامي عنهم وينجيهم
ويظهر جمده يف حياهتم.

األحد 14كانون الثاني 2018

هبذه الكلمات البسيطة وصف مىت دعوته للخدمة .قال له يسوع« :اتبعين»؛
بقوة يف العامل.
الرب ّ
فقام وتبعه .اي هلا من شهادة عظيمة من مؤمن استخدمه ّ
فإن سألنا مىت ،صانع املعجزات ،ومرافق املسيح يف خدمته ،والشاهد على موت
املبشر الذي كان جزءا من الذين فتنوا املسكونة ابإلجنيل ،كيف
وقيامة املسيح ،و ّ
قصتك مع املسيح ألجابنا قائال« :مسعت صوت املسيح قائال يل اتبعين
بدأت ّ
فقمت وتبعته ».إن إتّباع املسيح ليس أمراَ صعباَ ولكنّه حيتاج إىل أذن خملصة
تسمع لصوت املسيح ،وطاعة فورية تستسلم لصوت املسيح املبارك .فعندما
يسمع اإلنسان دعوة املسيح له للخالص ،عليه أن يتجاوب ابإلستسالم له
بطاعة وإميان .إتّباع املسيح هو السري وراء املسيح يف كل شيء وهو يتطلّب ترك
األمور املاضية يف حياتنا اليت ال تنسجم مع مشيئة املسيح واحياان تتطلّب ترك
كل شيء .فال ميكن لإلنسان أن يتبع املسيح ابمحال احلياة القدمية ،بل عليه
أن يكون مستعدا ألن يرتكها .نعم لقد ترك مىت ماضيه وتبع يسوع فحصد حياة
مليئة ابلربكات الروحيّة مع املسيح .إن إتّباع املسيح يبدو من اخلارج تضحية
تثمن.
كبرية ولكنّه ابحلقيقة الربكة اليت ال ّ

ني اَي قَلِيلِي
« َما باَ لُ ُك ْم َخائِ ِف َ
اإلِميَا ِن؟»
(مىت )26 :8

القراءة الصباحية
مت 34-18 :8
مز 13
القراءة المسائية
تكوين 26 - 25

«�فق َ
َال لَُه« :ﭐْ�تَ�ب ْع يِن»�َ .فقَا َم
َ
َوتَبِ َع ُه»
(مىت )9 :9

القراءة الصباحية
مت 17-1 :9
مز 14
القراءة المسائية
تكوين 28 - 27
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االثنين  15كانون الثاني 2018

هناك حاجة ملؤمنني مبشرين يف العامل .تنبع هذه احلاجة من حقيقتني رئيسيّتني
حبسب تعريف املسيح .احلقيقة األوىل هي أن احلصاد كثري ،واحلقيقة الثانية
هي أن الفعلة قليلون .فعدد اخلطاة يف العامل الذين حيتاجون إىل بشارة كثريون،
ألن اإلنسان يولد ابخلطيّة ويعيش فيها ابلفطرة .فكل يوم يولد خطاة يف العامل
ويكربون لتكرب معهم خطاايهم وينتقلوا من مرحلة الطفولة الربيئة إىل اإلحرتاف
يف اخلطيّة يف عمر مبكر .وبني عديد اخلطاة يف العامل هناك حصاد وفري للمسيح
بني كل أ ّمة وشعب وقبيلة ولسان .هؤالء ّ
يشكلون احلصاد الكثري .ولكن لكي
خيلصوا هناك حاجة لكي يرسل فعلة إىل ذلك احلصاد .وهنا تكمن املشكلة
الثانية وهي عدد الفعلة القليلون .فاملؤمنون يف العامل ليسوا األكثريّة .وأضف إىل
ذلك أن الكثريين من املؤمنني هم منهمكون أبمور احلياة وغري فاعلني يف عمل
الكرازة .لذلك هناك حاجة للفعلة يف حقل الكرازة املسيحيّة .هناك حاجة
ملؤمنني مبشرين .لذلك علّمنا املسيح أن نصلي ألجل هذا املوضوع دائما طالبني
الرب لكي يرسل
من ّ
رب احلصاد أن يرسل فعلة إىل حصاده .عندما نصلي إىل ّ
مبشرين للعامل علينا أن نكون مستعدين لتلبيّة هذه الدعوة ابنفسنا ألن احلصاد
كثري والفعلة قليلون.

الثالثاء  16كانون الثاني 2018

نعم مل أيت الرب يسوع لكي يرّوج للسالم يف األرض ،ففي عاملنا هذا
الر ُّب لِ َ
ال َم ،ق َ
السالم مفقود« :الَ َس َ
أل ْش َرارِ» (إش .)22 :48لكن
َال َّ
السالم الذي أتى من أجله الرب يسوع هو السالم مع هللا .فاالنسان
بطبيعته الساقطة هو يف عداء مع هللا وحيتاج ألن يتصاحل معه لكي خيترب
جتسد ومات
السالم احلقيقي ،وهذا ما جاء الرب يسوع لكي يصنعه .لقد ّ
«س َ
ال ًما أَْ�ت ُر ُك
مث قام لكي يصاحلنا مع هللا فنخترب ما وعد به حني قال َ :
يك ْم .لَيْ َس َك َما ُ�ي ْع ِطي الْ َعالمَُ أُ ْع ِط ُ
ال ِمي أُ ْع ِط ُ
لَ ُك ْمَ .س َ
ِب
يك ْم أَاَن .الَ تَ ْض َطر ْ
ُ�قلُوبُ ُك ْم َوالَ َ�ت ْرَه ْب» .وبسبب هذا السالم املميز الذي ال ميكن أن حنصل
عليه اال بتسليمنا الكامل للمسيح ،نستطيع أن ندخل اىل حمضر الرب من
دون خوف ويف أي وقت نريد ،نستطيع ان نعبد هللا وأن نصلي ونتضرع له
وأن نتقدم أبمحالنا وأثقالنا ونلقيها عليه عاملني أنه حاضر لكي يسمع لنا
ألنت قلوبنا.
ويستجيب اّ

«ﭐلحَْ َصا ُد َكثِريٌ َولَ ِك َّن الْ َف َعلَ َة
قَلِيلُو َن»
(مىت )37 :9

القراءة الصباحية
مت 38-18 :9
مز 15
القراءة المسائية
تكوين 30 - 29

الَ تَ ُظنُّوا أَيِّن ِجئْ ُت ألُلْ ِق َي
َس َ
ضَ .ما ِجئْ ُت
ال ًما َعلَى األَ ْر ِ
ألُلْ ِق َي َس َ
ال ًما بَ ْل َسْ�ي ًفا
(مت.)34 :10

القراءة الصباحية
مت 10
مز 16
القراءة المسائية
تكوين 32 - 31
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األربعاء  17كانون الثاني 2018

اَلحَْ َّق أَق ُ
ُول لَ ُك ْم :لمَْ َ�يق ُْم َ�بينْ َ
ين ِم َن النِّ َسا ِء أَ ْع َظ ُم
الْ َم ْولُوِد َ
وحنَّا الْ َم ْع َم َدا ِنَ ،و ِ
لك َّن
ِم ْن يُ َ
األَ ْص َغ َر فيِ َمل ُ
الس َما َو ِ
َك ِ
ات
وت َّ
أَ ْع َظ ُم ِمنْ ُه.
(مت)11 :11

القراءة الصباحية
مت 15-1 :11
مز 17
القراءة المسائية
تكوين 34 - 33

الخميس  18كانون الثاني 2018

إن االمتياز الذي متتع به يوحنا املعمدان عن سائر أنبياء العهد القدمي ،هو
ِيق
«ص ْو ُت َصارٍِخ فيِ الَْ�ب ِّريَِّة :أَ ِع ُّدوا َطر َ
التحضري أو االعداد لطريق الربَ .
اصَ�ن ُعوا ُسُ�بلَ ُه ُم ْستَ ِق َيم ًة» .هذا هو الذي شهد عنه يسوع أيضا قبل
َّ
الر ِّبْ .
آيتنيِ :
«لك ْن َماذَا َخ َر ْجتُ ْم لَِ�تنْ ُظ ُروا؟ أَنَبِيًّا؟ َ�ن َع ْم ،أَق ُ
ب».
ُول لَ ُك ْمَ ،وأَف َ
ْض َل ِم ْن نَيِ ٍّ
هذه اخلدمة اليت مل حيصل عليها أي من أنبياء العهد القدمي ،هي اليت وضعته
يف هذه املكانة املميزة بني مجيع األنبياء وميّزته عنهم .ولكن الرب كما جند
يف هذه اآلية يتابع ويقول أن األصغر يف ملكوت السماوات هو أعظم
منه .ملاذا؟ واجلواب بكل بساطة يكمن يف املركز املميز الذي يتمتع به كل
مؤمن يف العهد اجلديد .امتياز سكىن الروح القدس ،امتياز الشركة املباشرة
مع الرب ،امتياز شفاعة املسيح اجلالس يف ميني عرش العظمة .طوىب لك
أيها املؤمن ،ابن امللكوت ،ألن كل هذه االمتيازات هي على حسابك فال
تستهن هبا ،وارفع الشكر للرب على هذا املركز اجمليد الذي لك يف املسيح
ومتتّع به.
بينما كان الرب يسوع يعلن عن ألوهيته شيئا فشيئا ،كان رفض القادة له

ُك ُّل َشي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إِليَ َّ
ْ
ِم ْن أَيِب...

يتزايد أكثر فأكثر .إن إعالنه هذا ُ
«ك ُّل َش ْي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إِليَ َّ ِم ْن أَيِب» مل يكن

اعالانً بسيطاً ابلنسبة للقادة اليهود ،فهو إما أن يكون كاذاب -وحاشا للرب

(مت )27 :11

أن يكون كاذاب  -وإما أن يكون فعال مساو لآلب يف املكانة واملركز .أن
يكون ّ
كل شيء قد ُدفع اىل املسيح من قبل اآلب هذا يعين أن كل سلطان
اآلب وقدرته وجالل مهابته هو موجود يف شخص املسيح .هذا اإلعالن

يضع حداً فاص ً
ال ما بني املسيح وأي نيب آخر مهما كان عظيما .فيسوع هو
القراءة الصباحية
مت 30-16 :11
مز 24-1 :18
القراءة المسائية
تكوين 36 - 35

هللا احلامل ّ
كل األشياء بكلمة قدرته ،داين األحياء واألموات .إنه الوحيد
القادر أن يعطي الراحة والسالم احلقيقيني لكل من يلجأ إليه وحيمل نريه
عليه .لقد ُدفع اىل املسيح كل شيء ،واإلنسان إما أن يكون يف كنفه فينال
الراحة ،وإما أن يكون يف مواجهته فينال الدينونة.
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الجمعة  19كانون الثاني 2018

إن الذي أعطى الناموس هو وحده قادر أن يعطي املعىن الصحيح له .عندما
أوصى الرب حبفظ السبت وتقديسه كيوم للراحة من أي عمل ،مل مينع فيه
العبادة إو عمل الرمحة ،ولكن اإلنسان حاول أن يفسر معىن حفظ السبت
يوص هبا الرب
حسب حمدوديته البشرية فأصبح أسري تعاليمه اخلاصة اليت مل ِ
حىت .ابن االنسان هو رب السبت ألنه هو مصدر الراحة .لقد قصد الرب
يسوع أن يقوم بعملية الشفاء يف يوم السبت ابلذات لكي يق ّدم املعىن
التحرر من
احلقيقي هلذا اليوم .إنه اليوم الذي يرمز إىل اإلطالق من األسر و ّ
عبودية اخلطية ،لكن املعلمني اليهود ،ولألسف ،جعلوا منه بسبب تعاليمهم
رمزا للعبودية وحرماان من عمل الرمحة .نعم ان ابن االنسان هو رب السبت
ألنه هو رب احلرية« .فَإ ِْن َح َّرَرُك ْم االبْ ُن فَبِالحَْ ِقي َق ِة تَ ُكونُو َن أَ ْح َر ًارا».
فهل اختربت هذه احلرية احلقيقية اليت مينحها االبن أم ما زلت أسري تعاليم
البشر ووصااي الناس؟

السبت  20كانون الثاني 2018

كم من مرة نسمع فيها الناس يقولون« :صحيح أن كالمه جارح لكن قلبه
أبيض» .هذه املعادلة هي بشرية ابمتياز وأبعد ما تكون عن احلقيقة .إن الرب
الذي خلق اإلنسان هو الوحيد القادر أن يعرف ما بداخل االنسانَ ،ألَنَُّه
اجا أَ ْن يَ ْش َه َد أَ َح ٌد َع ِن اإلِنْ َسا ِن ،ألَنَُّه َعلِ َم َما َكا َن فيِ اإلِنْ َسا ِن
لمَْ يَ ُك ْن حُْمتَ ً

«فَإ َّ
ِن ابْ َن اإلِنْ َسا ِن ُه َو َر ُّب
السبْ ِت أَيْ ًضا».
َّ
(مىت)8 :12

القراءة الصباحية
مت 21-1 :12
مز 50-25 :18
القراءة المسائية
تكوين 38 - 37

َضلَ ِة الْ َقلْب
...فَإِنَُّه ِم ْن ف ْ
َ�يتَ َكلَّ ُم الْ َف ُم.
(مت )34: 12

القراءة الصباحية
مت 37-22 :12
مز 19
القراءة المسائية
تكوين 40 - 39

(يو .)25 :2فبحسب ما أعلنه الرب يف هذه اآلية فإن أي كلمة خترج من
فم اإلنسان إمنا تعبرّ عما خيتلج يف داخله .وبناء عليه ال ميكن ألحد ما أن
ي ّدعي اإلميان ويف الوقت نفسه يتكلّم ابلسيئات واهلدمِ .م َن الْ َف ِم الْ َو ِ
اح ِد
خَْت ُرُج َ�ب َرَك ٌة َولَ ْعنٌَة! ....أَلَ َع َّل َ�يْ�نبُو ًعا ُ�ينْبِ ُع ِم ْن َ�ن ْف ِس عَينْ ٍ َو ِ
اح َد ٍة الْ َع ْذ َب َوالْ ُم َّر؟
لقد رفع مرمن املزامري قلبه ابلصالة أمام الرب يف املزمور  19قائال« :لِتَ ُك ْن
أَْ�ق َو ُال فَ ِمي َوفِ ْك ُر َ�ق ْل يِب َم ْر ِضيَّ ًة أَ َما َم َك اَي َر ُّبَ ،ص ْخ َرتيِ َوَولِيِّي».
فلنجتهد أن تكون هذه الصالة هي لسان حالنا يف كل يوم ،فنُظهر حقيقة
املعجزة اليت أحدثها الرب يف قلوبنا من خالل كالمنا.
عدد 2018 | 1
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األحد 21كانون الثاني 2018

جاب َوق َ
َال لهَُ ْم ِ
ِير
فَأَ َ
«:جي ٌل ِش ّر ٌ
َوف ِ
ُب آيَ ًةَ ،والَ ُ�ت ْع َطى
َاس ٌق يَ ْطل ُ
َّ
َّب.
لَُه آيٌَة إِال آيَ َة يُ اَون َن الن يِ ِّ
(مت.)39: 12

لقد وصل رفض الرب يسوع من قبل القادة اليهود واملعلمني اىل ذروته يف هذا
االصحاح ،فاهتموه ببعل زبول جم ّدفني بذلك على الروح القدس ،ورافضني
بكامل وعيهم كل ما أعلنه هلم من خالل أقواله وأعماله عن حقيقته وعن
شخصه املبارك .وهكذا خطية ليس هلا وسيلة غفران ألهنا الرفض الواعي
لسبيل احملبة والغفران الوحيدين  -شخص الرب يسوع .لذلك وصف الرب
جيرب الرب دون استعداد للتوبة
هذا اجليل ابلشرير والفاسق الذي ال ينفك ّ
والرجوع اليه .وجيل مثل هذا ال يعود أمامه سوى حقيقة واحدة وآية واحدة،

القراءة الصباحية
مت 50-38 :12
مز 20
القراءة المسائية
تكوين 42 - 41

االثنين  22كانون الثاني 2018

ض
وع َعلَى األَ ْر ِ
َوأَمَّا الْ َم ْزُر ُ
الجَْيِّ َد ِة َ�ف ُه َو الَّ ِذي يَ ْس َم ُع الْ َكلِ َم َة
َوَ�ي ْف َه ُمَ .وُه َو الَّ ِذي يأَْتيِ بِثَ َمرٍ،

ني
َ�فيَ ْصنَ ُع َ�ب ْع ٌ
ض ِمئَ ًة َو َ
آخ ُر ِستِّ َ
آخ ُر ثَ َ
ني
َو َ
الثِ َ
(مت)23 :13
القراءة الصباحية
مت 23-1 :13
مز 21
القراءة المسائية
تكوين 44 - 43

موت الرب يسوع وقيامته  -آية يوانن النيب  -عمل املسيح اخلالصي الذي
املتكررة معه،
رفضوه .لذلك على اإلنسان أن حيذر من رفض تعامالت الرب ّ
ومن قساوة قلبه جتاه عمل الروح القدس لكي ال يصل اىل هذا املوقف من

الرفض الكامل للمسيح وابلتايل اىل الدينونة احلتمية.
لقد علّم الرب يسوع هذا املثل أمام اجلموع والتالميذ ،ولكنه قصد أن يوصل
درساً خمتلفاً ّ
لكل منهما .فبالنسبة للجموع كان هذا املثل مبثابة دينونة عليهم
بسبب غالظة قلوهبم ورفضهم لتعاليم الرب .أما ابلنسبة للتالميذ فقد قصد
يفسر هلم على انفراد املعىن املتعلق به موضحاً هلم أنه ابلرغم من أن
يسوع أن ّ
موجهة للجميع ،إال أن األبناء احلقيقيني هم قليلون،
الدعوة للملكوت هي ّ
كمية الثمر
وهم ظاهرون أيضاً بسبب الثمر الواضح يف حياهتم .صحيح أن ّ
قد ختتلف بني مؤمن وآخر (مئة  -ستون  -ثالثون) ،ولكن األمر الثابت
هو أن التغيري الذي حيدثه الرب يف قلب اإلنسان ال بد وأن أييت بثمر .هذا
الثمر ال سلطة البليس عليه ألنه ينبع من الروح القدس الساكن يف املؤمن،
ولكن عدو النفوس حياول جاهدا أن مينع املؤمن من االستسالم لقيادة الروح
القدس حلياته .فما علينا سوى االمتالء دائما ابلروح القدس واالنقياد به
ويتمجد هللا وحده.
فيظهر مثره يف حياتنا ّ
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الثالثاء  23كانون الثاني 2018

ق َّ
َد َم لهَُ ْم َمثَ ً
آخ َر قِائِالً«:يُ ْشبِ ُه
ال َ
َمل ُ
الس َما َو ِ
ات إِنْ َس اًان َزَرَع
وت َّ
َك ُ
َزْرًعا َجيِّ ًدا فيِ َح ْقلِ ِهَ .وفِ َيما
َّاس نِيَا ٌم َج َاء َع ُد ُّوُه َوَزَرَع
الن ُ

منذ البداية نبّه الرب يسوع عن حماوالت إبليس حملاربة ملكوت السماوات

يدسوا بدع هالك .هم من
من خالل زرع أتباعه بني أوالد امللكوت لكي ّ

اخلارج محالن ولكن من الداخل ذائب خاطفة .ولكن اال يقدر الرب أن
يزيل الزوان منذ اللحظة األوىل اليت ُزرع فيها ،فال يدع االثنني ينموان معاً؟
اجلواب ببساطة هو بلى ،هللا قادر على ذلك .ولكنه حبكمته املطلقة يسمح

َزَو اًان فيِ َو ْس ِط الحِْنْ َط ِة َوَم َضى.

هبذا األمر ألسباب ختدم خمططه األزيل وتبين كنيسته .هو بذلك يساعد

(مت)25-24: 13

أمر لن
املؤمن على النضوج روحيا وتزكية إميانه .إن وجود الزوان بني احلنطة ٌ

القراءة الصباحية
مت 43-24 :13
مز 22
القراءة المسائية
تكوين 46 - 45

األربعاء  24كانون الثاني 2018

«الر ُّب َرا ِع َّي فَ َ
ال ُ�ي ْع ِوُزيِن
َّ
َش ْي ٌء».

(مىت )58 :13

القراءة الصباحية
مت 58-44 :13
مز 23
القراءة المسائية
تكوين 48 - 47

يتوقف إىل أن أييت يوم احلصاد األخري .أما مسؤولية الفصل بني االثنني هي
مسؤولية الرب يسوع ،وما على املؤمن سوى التسلّح ابألمانة بينما يستخدمه
الرب يف عملية زرع الكلمة« .فَ َ
ال َ�ن ْف َش ْل فيِ َع َم ِل الخَْيرْ ِ ألََّ�ننَا َسنَ ْح ُص ُد فيِ

َوْقتِ ِه إ ِْن ُكنَّا الَ نَ ِك ُّل».

وقف أحد أوالد مدرسة األحد أمام والدته لكي يتلو ما حفظه من املزمور
اعي  »...مث
 23الذي تعلّمه يف الصباح يف الكنيسة ،فبدأ بقوله «الرب ر ّ
توقّف قليال إذ نسي حرفية الكلمات يف اآلية ،فتابع ...« :لذلك ال يهمين
أي أمر آخر» .لقد عبرّ هذا الولد بكلماته اخلاصة البسيطة وبشكل خمتصر
عما أراد قوله املرمن .واألمر املميّز يف هذا املزمور هو تكرار استخدام «ايء
دل على شيء فهو ّ
امللكية» يف كل األفعال اليت ترتّدد فيه ،وهذا إن ّ
يدل
على العالقة الفردية الشخصية بني املؤمن وبني إهله .فاهلل ابلنسبة للمؤمن
ليس إهلاً بعيداً جالساً على عرشه ال يهتم أبوالده على الصعيد الفردي،
بل يرعاهم ويس ّدد احتياجاهتم وحيميهم ويعرفهم ّ
كل ابمسه اخلاص .هذا
يهتم بكل
هو االمتياز الذي يتمتع به اوالد الرب ،ألهنم يف محاية إله حمب ّ
أمورهم.
أي أمر أو ظرف يف هذه الدنيا.
اعي فال يقلق راحيت ّ
نعم الرب ر ّ
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الخميس  25كانون الثاني 2018

من أين أتت اخلمسة أرغفة والسمكتان؟ أمام هذه األزمة اليت أراد الرب
من خالهلا أن ميتحن إميان تالميذه وأن يظهر عن عظمته كخالق ،وقف
التالميذ حمتارين أبمرهم ،ال يدرون ماذا يفعلون ليؤّمنوا طعاماً للجموع.
ولكن صبياً صغرياً علم ابحلاجة أيضا ،رمبا بسبب حمبته الكبرية للرب يسوع
كان موجودا ابلقرب منه ،فعلم ابحلاجة وابدر بتقدمي كل ما كان معه من زاد
لكي يُشبع به اآلخرين .كان على استعداد ألن يتخلّى عن طعامه اخلاص
يف سبيل تقدميه للرب يسوع .رمبا مل يكن يدرك ابلتمام أن يسوع هو هللا
اخلالق ولكنه كان يؤمن أنه قادر أن يفعل معجزة بواسطة القليل الذي كان
معه ،فأخذ املبادرة وق ّدم للتالميذ كل ما كان ميلكه .ويسوع الذي به ُخلق
ّ
الكل ،ال يعسر عليه أن يُشبع هذه اجلموع الكثرية من هذه الكمية القليلة،
وأن يفضل أيضا منها أضعاف ما كانت عليه.
لذا علينا كمؤمنني أال نرتّدد أبداً يف تكريس الكل للرب ،مهما كان قليال
بنظران ،ألنه قادر أن يصنع منه املعجزات ويزيده أيضا أضعاف.

الجمعة  26كانون الثاني 2018

إن قوة اإلميان مرتبطة بشكل وثيق مبدى معرفتنا اللصيقة ابلرب يسوع
وشركتنا معه .عندما كان بطرس مع التالميذ مع ّذبني يف البحر والرايح
تعصف هبم ،أتى الرب يسوع ماشيا على املاء .يف البداية مل يكونوا متأكدين
أنه هو الرب ،ولكن ما إن تكلّم معهم وأعلن عن ذاته حىت بدأوا يهدأون
شجع بطرس على القيام خبطوته األوىل على املاء
وثقتهم به تزداد .هذا األمر ّ
متأكداً من وجود الرب بقربه ،ولكن ما إن خاف من املوج حىت ضعف
إميانه وابتدأ ابلغرق ،فأنقذه الرب ووخبه على قلّة إميانه .حتكي القصة عن
تعرضت هلزة أرضية قوية .فجميع السكان
امرأة مسنّة كانت تسكن يف قرية ّ
هناك كانوا يف خوف مما حدث ومما قد يرتتّب عنه ،لكن هذه االمرأة كانت
هادئة مطمئنة ومالمح السالم ابدية على وجهها .وعندما سأهلا جرياهنا ما
ابلك مطمئنة هكذا؟ ألست خائفة؟ أجابتهم« :طبعا ال ،فأان أفرح إبهلي
ألين أعلم أنه قادر أن يه ّز الكون كلّه بكلمة قدرته».
كلّما ازدادت معرفتنا إبهلنا ،كلما ازداد إمياننا به وثقتنا بشخصه.

َ�فقَالُوا لَُه«:لَيس ِعنْ َداَن ه ُهنَا إِالَّ
َْ
ْس ُة أَ ْرِغ َف ٍة َوسمََ َكتَا ِن».
مَخ َ
(مىت )17 :14

القراءة الصباحية
مت 21-1 :14
مز 24
القراءة المسائية
تكوين 50 - 49

َو ِ
ِيح َش ِدي َد ًة
الر َ
لك ْن لَ َّما َرأَى ّ
َخ َ
افَ .وإِ ِذ اْ�بتَ َدأَ َ�ي ْغ َر ُقَ ،ص َرَخ
ً«:ي َر ُّب ،نجَ ِّ يِن!».
قِائِال اَ
فَ ِفي الحَْ ِ
وع يَ َد ُه
ال َم َّد يَ ُس ُ
َوأَ ْم َس َك بِ ِه َوق َ
«:ي قَلِ َ
يل
َال لَُه اَ
اإلِميَا ِن ،لِ َماذَا َش َك ْك َت؟»
(مت.)31-30: 14
القراءة الصباحية
مت 36-22 :14
مز 25
القراءة المسائية
خروج 2 - 1
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السبت  27كانون الثاني 2018

لقد أعطى هللا الناموس قدميا ليس لكي يضع الئحة من الفرائض والطقوس
يعرف عن اخلطية
لتكون هي حمور العبادة هلل .لقد أعطى الناموس لكي ّ
يعرف أيضا عن قداسته،
وعن قباحتها وعن اجرهتا اليت هي املوت ،ولكي ّ
وضرورة قداسة االنسان لالقرتاب منه .صحيح أن الطقوس كانت واجباً
للتق ّدم من هللا ،ولكنها أُعطيت لكي هتيّئ لالنسان قلباً نقيّاً اتئباً منكسراً.
ولكن اإلنسان بسبب غالظة قلبه أساء فهم روح الوصية وأضاف عليها
أموراً بشرية جعلت منها «وصااي الناس» فأصبحت عبادته هلل ظاهرية ،أما
قلبه وأفكاره فبعيدة ّ
كل البعد عنه.
تسر قلب هللا هي عبادة انبعة من القلب وحبسب كلمة الرب
إن العبادة اليت ّ
فقط دون أي إضافات أخرىّ .
فكل اقرتاب من هللا وفقا لتعاليم البشر هو
اقرتاب خارجي ،أما االقرتاب وفقا لكلمة الرب فقط واحملبّة الكاملة له ،فهو
االقرتاب الصحيح والعبادة القلبية اليت يطلبها.

األحد 28كانون الثاني 2018

عندما يقرأ اإلنسان هذا املزمور ( ،)27للوهلة األوىل قد يراوده الشعور أبن
الكاتب كان يف مكان آمن يشعر فيه ابلطمأنينة والراحة والسالم ،وال ّ
يعكر
صفو حياته أي أمر سيّئ .ولكن احلقيقة هي أن داود عندما كتب هذا
املزمور كان هارابً من وجه أبشالوم ابنه الذي أراد القضاء عليه واالستيالء
على س ّدة احلكم واملُلك .إن اإلميان احلقيقي يخُ ترب يف أتون النار ،ويف ُج ّب
األسود ،وليس يف راحة القصور .يخُ ترب يف الرباري حيث ال أمان حقيقي إال
األمان النابع من االتكال على هللا .وهذا ابحلقيقة ما اختربه داود عند هروبه
واختبائه يف الربية .هذا اهلروب مل يكن خوفا من ابنه ،ولكن خوفا عليه،
فهو كان يدرك متاما أن هللا الذي وضعه يف امللك هو الذي حيامي عنه وهو
احلصن األمني.
إن ثقتنا املطلقة ابهلل هي امللجأ احلقيقي الذي ال ميكن أن خيرقه أي أمر
خارج عن إرادته .فلنحتمي ابلرب يف ّ
كل الظروف ألنه هو صخرة خالصنا
وحصن حياتنا.

ِب إِليَ َّ هذَا َّ
الش ْع ُب بِ َف ِم ِه،
َ�ي ْقترَ ُ
ِش َفَ�تيْ ِهَ ،وأَمَّا َ�قلْبُُه
َويُ ْك ِرُمين ب َ
ف َُمْ�بتَ ِع ٌد َع يِّن بَ ِعي ًدا.
َوباَ ِط ً
ال َ�ي ْعبُ ُدونَين َوُه ْم ُ�ي َعلِّ ُمو َن
َّاس
َ�ت َعالِ َيم ِه َي َو َص اَاي الن ِ
(مىت )9-8 :15
القراءة الصباحية
مت 20-1 :15
مز 26
القراءة المسائية
خروج 4 - 3

َلر ُّب نُورِي َو َخال ِ
َصي ،مِمَّ ْن
ا َّ
أَ َخ ُ
الر ُّب ِح ْص ُن َحيَاتيِ ،
اف؟ َّ
مِمَّ ْن أَ ْرتَ ِع ُب؟
(مز .)1: 27

القراءة الصباحية
مت 39-21 :15
مز 27
القراءة المسائية
خروج 6 - 5
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االثنين  29كانون الثاني 2018

فَإ َّ
ص َ�ن ْف َس ُه
ِن َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يخَُلِّ َ
ُ�ي ْهلِ ُك َهاَ ،وَم ْن ُ�ي ْهلِ ُك َ�ن ْف َس ُه ِم ْن
أَ ْجلِي جَيِ ُد َها.
(مىت )25 :16

كثرياً ما نسمع العبارات التالية ترتّدد من أقرابء أو أصدقاء ملن اختذ الرب
خملصا ورابً على حياته فيقولون« :لقد دفن نفسه وهو ما يزال حيا ابتباعه
للمسيح» وأيضا « :اي ضيعان شبابه ،كان األجدى به أن يفرح حبياته وخيترب
ملذات العامل عوضا عن اتباع املسيح» .ولكن الرب يسوع يقول يف هذه
اآلية أن كل من اختار أن يفرح يف أمور هذا العامل وجيد نفسه يف ملذاته،
هتمه حياته الدنيوية وال ملذات هذا
فهو إمنا خيتار طريق اهلالك .أما من مل ّ

العامل ومغرايته ،واختار اتباع الرب بتكريس اتم له ،فهو قد وجد احلياة
القراءة الصباحية
مت 16
مز 28
القراءة المسائية
خروج 8 - 7

الثالثاء  30كانون الثاني 2018

«قَ ِّد ُموا لِ َّلر ِّب جَْم َد اسمْ ِ ِه.
ْاس ُج ُدوا لِ َّلر ِّب فيِ زِينَ ٍة
ُمق َّ
َد َس ٍة».
(مز )2 :29

القراءة الصباحية
مت 17
مز 29
القراءة المسائية
خروج 10 - 9

األبدية وربح نفسه من موت أبدي حمتّم ،حىت ولو قاده ذلك اىل خسارة
كل األمور الزمنية.
إن حياة التكريس الكامل هي حياة الشبع احلقيقي والنصرة املستمرة فال تدع
حمبة هذا العامل تقف س ّداً أمام تكريسك واتباعك للرب.
لقد خلق هللا االنسان لكي يكون على شركة متينة معه ،ولكي يقدم له
تسر قلبه .ولكن مع السقوط ودخول
اجملد والكرامة الالئقني به والعبادة اليت ّ
اخلطية إىل البشرية أصبح هناك حاجزاً كبرياً أمام تتميم هذا األمر ،ودخلت
احلاجة لتدبري خمطط إهلي يعيد هذا االمتياز لإلنسان .لقد مات الرب
يسوع وقام يف اليوم الثالث لكي يرجع لنا ما فقداانه بعصياننا .إن تقدمي
اجملد والكرامة والعبادة هلل هو واجب علينا ،والتق ّدم من حضرته بقداسة هو
الئق بقداسته الكاملة .لقد دعا املرمن يف هذا املزمور اىل العبادة الالئقة مبجد
الرب وقداسته ،وهذه الدعوة مقدمة اىل مجيع أبنائه ،فلنتذكر دائما أنه على
عبادتنا للرب أن تتمحور حول شخصه الكرمي وليس حول نفوسنا وحاجاتنا
فقط.
علينا أن نعبد الرب دائما مركزين على جمده وقداسته ،مقدمني له الشكر
واحلمد ،ومعلنني عن عظمته وجالله.
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األربعاء  31كانون الثاني 2018

ألَ َّن ابْ َن اإلِنْ َسا ِن قَ ْد َج َاء لِ َك ْي
ص َما قَ ْد َهل َ
َك.
يخَُلِّ َ
(مت)11: 18

القراءة الصباحية
مت 18
مز 30
القراءة المسائية
خروج 12 - 11

إن الصيغة املستخدمة للفعل َه َل َك هي صيغة املاضي املكتمل .فاإلنسان
جتسد الرب واستعداده للدخول
بسبب سقوطه هو هالك ال حمالة .ولوال ّ
إىل عاملنا لكي حيمل عصياننا وخطاايان بكاملها على الصليب ،لكان
مصريان اهلالك احلتمي الذي ال يقبل اجلدل .وأمام هذا الواقع املرير الذي
تعاين منه البشرية أتى املسيح لكي يصنع الفداء واخلالص لكل من هلك.
إذا فاخلالص هو متاح لكل إنسان لكي يستفيد منه ،إمنا الواقع احملزن أن
العثرات اليت حتول دون االستفادة من هذا اخلالص هي كثرية .فالبعض منها
أييت من اإلنسان نفسه ،لذلك دعا الرب للتخلص منها (يدك أو عينك
...اخل) ،والبعض اآلخر قد أييت من أشخاص آخرين يضعون العثرات
واحلواجز أمام الناس لكي ال يقبلوا اىل الرب فيخلصوا ،ولكن الويل هلم.
فلنحذر إذا من العثرات اليت ميكن ان تبعد الناس عن خالص املسيح
ولنحاول أن نذلّل احلواجز اليت ميكن أن تقف سداً يف وجههم.

عدد 2018 | 1

21

«هلم بنا معشر املؤمنني»
قصة ترنيمة ّ
ال شك أن للموسيقى أتثريا يف حياة االنسان ،وهي تؤثر عليه عن طريق العاطفة بطرق خمتلفة يف مراحل حياته كافة.
فمنها املوسيقى العاطفية اهلادئة واحلماسية وغريها ،اليت من بينها االانشيد الوطنية اليت تبعث يف االنسان الشعور
ابحلماس وحب الوطن والشعور ابالنتماء الوطين.
سوف أتكلم عن ترنيمة ميالدية معروفة لدى بعضنا:
		
		

هلم بنا معشر املؤمنني			
ّ
			
هناك لدى سيّد العاملني

		

			
مليك املالئكة السرمدي

من العرش جاء اىل املذود

		

برب احملبة فلنقتد			
ّ

حبب له عابدين
ونسجد ّ

		

			
جنود األعايل أشيدوا املديح

بكل احرتام لذكر املسيح

		

			
فيمأل هذا الفضاء الفسيح

وحنين الرؤوس له عابدين

		

			
هو ابن اإلله القدير األحد

وكلمته قد أتى يف اجلسد

		

			
اثبت لالبد
ومن ملكه ٌ

حبب له عابدين
لنسجد ّ

		

			
حي اي سرمد
لك احلمد اي ّ

وشكر مدى الدهر ال ينفد

		

			
فأسىن العطااي ابنك االوحد

إىل بيت حلم نسر منشدين
حبب له عابدين
لنسجد ّ

نقـابلها ابلثنا شاكـرين

«هلم بنا معشر املؤمنني» واحدة من أمجل الرتانيم اخلاصة بعيد امليالد اجمليد .ويعترب حلنها أرقى األحلان
تعترب ترنيمة ّ
املوسيقية اليت عرفها االنسان وهي بال شك واحدة من أهم الرتانيم العاملية املعروفة حىت وقتنا احلاضر.

كانت هذه الرتنيمة تعرف كرتنيمة كاثوليكية إذ كان العابدون يرمنوهنا أثناء االحتفال بعيد ميالد الرب يسوع ،قبل
ترن يف الكنائس االجنيلية لسنوات عديدة .وقد ترمجت من لغتها االصلية الالتينية إىل أكثر من مئة لغة فكلماهتا
ان مّ
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وحلنها يناسب كافة االعمار وخمتلف الشعوب واجلنسيات .ظهرت هذه الرتنيمة ابللغة الالتينية يف منتصف القرن
الثامن عشر ومل يُعرف آنذاك انظمها أو ملحنها ،لذا كان يشار اليها دائما أبهنا جمهولة الناظم وامللحن .ولكن
خمطوطات قدمية ُكشفت تشري إىل أ ّن انظم هذه الرتنيمة ابللغة الالتينية هو رجل انكليزي علماين امسه جون وايد
وهو نفسه واضع اللحن املعروف الذي نستخدمه اليوم ،وكان ذلك يف عام  .1744وقد ظهرت هذه الرتنيمة ألول
مرة يف جمموعته املسماة (  Cartus Diversاألانشيد املتنوعة) اليت نشرت عام  1715يف اجنلرتا .وبعد حوايل
مئة عام ترمجت اىل االنكليزية كما نراها اليوم بواسطة قس امسه .Frederick Oakeley
كلمات هذه الرتنيمة بلغتها االصلية مبنية على ما جاء يف كلمات االجنيل املقدس الواردة يف بشارة لوقا االصحاح
الثاين ،وبشارة مىت االصحاح الثاين ،وبشارة يوحنا االصحاح األول ،وذلك ابلنسبة ملوضوع والدة يسوع يف بيت
حلم ،وبشارة املالك للرعاة »:انه ولد لكم اليوم يف مدينة داود خملص هو املسيح الرب» (لوقا  ،)11 :2ونقطة الرتكيز
هي ذهاب الرعاة لرؤية املسيح املولود ليسجدوا له كما جاء يف بشارة لوقا »:وملا مضت عنهم املالئكة اىل السماء،
قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض ،لنذهب االن اىل بيت حلم ،وننظر هذا االمر الواقع الذي اعلمنا به الرب» .وكان
املتجسد حبسب كلمات اآلية اليت تقول»:والكلمة
هناك تركيز على ما جاء يف بشارة يوحنا أبن املسيح هو اإلله
ّ

صار جسداّ ،
وحل بيننا ،ورأينا جمده جمدا كما لوحيد من االب مملوءا نعمة وحقا» (يوحنا .)14 :1

أما موضوع الرتنيمة فيدور حول والدة السيد املسيح يف بيت حلم ،وبشارة املالك للرعاة بوالدة املخلص ،مث ذهاب
الرعاة للسجود للمسيح املولود.
أما ابللغة العربية فالرتنيمة تتألف من مخسة أعداد تتضمن املعاين األصلية للرتنيمة وا ّن انظمها ابللغة العربية هو
الشاعر الياس مرمورة املتويف عام .1947
جاءت كلمات الرتنيمة ابلعربية مسبوكة سبكا جيدا ،حتمل االفكار نفسها املوجودة يف الرتنيمة االصلية وتزيد عليها،
عنواهنا السجود للسيد القدير الرب يسوع« ،الكلمة املتجسد» ،الذي جاء اىل عاملنا خلالص البشر .وا ّن كلمات
كل عدد من األعداد اخلمسة تشرح نفسها بنفسها ،ولكن العدد اخلامس يتضمن الشكر هلل االب الذي ق ّدم لنا

أهم العطااي وهي «ابنه الوحيد» يسوع املسيح ،الذي تنازل عن عرش السماء وجاء ألجل خالصنا ،وعلينا أن نقابل
نرن هذه الرتنيمة ،علينا أن نتأمل يف كلماهتا ونرّدد العبارات اليت جاءت
هذه العطية العظمى ابلشكر والثناء .وعندما مّ
حبب له عابدين ،وحنين الرؤوس له عابدين ،واخريا نقابلها ابلثنا شاكرين» .فهل
يف هناية كل عدد منها« ،لنسجد ّ
حنين الرؤوس ملن جاء الجل خالصنا وفدائنا؟
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اهلنا فوق الزمن
مع إطاللة كل فجر جديد نرفع رؤوسنا و نتساءل أين حنن من حمجة التاريخ؟ أين كنا ؟ و أين أصبحنا؟
و إىل أين يسري بنا الزمن؟ نعم هناك جنم وّهاج يرشدان .فاملسيح يقود خطواتنا يف موكب نصرته الدائمة.

لقد رسم لنا خطا واضحا نسري مبحاذاته بعناية حمبته اخلالدة .فال ريبة و ال وجل طاملا يقودان حبكمته .له
كل الشكر ألنه قادان كل هذا الزمان.
فبالنسبة اىل املاضي نقول  « :اىل هنا أعاننا الرب» (1صم )12 :7نرفع الراية مع صموئيل ونسري قدما
بينما جنمع ذكرايتنا املبعثرة ونتابع خطاان برغبة وعزم وطيدين .متضي الشهور والسنون وكلها دروس وعرب
تؤول اىل بنياننا .وإن قست التجارب فلن نتململ حتتها ألن غطاء الرمحة واحملبة يظلالننا  .وكم حاول
الشيطان وأتباعه أن خيففوا من عزميتنا ولكن الرب أعاننا  .لذا حنن نقدم إلهلنا قلواب مملوءة ابلثقة والعزم
على اتباعه اىل هناية الطريق .وكلنا يقني أنه سيقودان اىل الشاطئ األمني ألننا يف كل خطوة خنطوها نرى
نعمته احلافظة تتقدمنا.
وابلنسبة اىل احلاضر نقول  :ان اهلنا ابألمس هو اهلنا اليوم « ملجأ لنا و قوة على الدوام عوان يف
الضيقات وجد شديدا « ان التاريخ أبمسه و حباضره و مبستقبله مملوء ابلتجارب واحملن والصعوابت ولكن
املاضي واحلاضر واملستقبل هم ابلتساوي أمام هللا .ويده اليت امتدت للمساعدة ابألمس متتد لنا اليوم ،ولنا
ثقة أهنا ستمتد أيضا غدا .ألن يسوع املسيح هو هو أمسا واليوم و اىل األبد .فلنتقدم بثقة حنو املستقبل
على أساس احلاضر الواثق ابلرب واختبارات املاضي ان كنا مل ننس.
وابلنسبة اىل املسقبل نقول « :غدا  ...يكون لكم خالص « (1صم)9 :11
ان مواعيد هللا تسبقنا اذ تتخطى احلاضر وهتيّئ لنا املستقبل  .وما من قوة تستطيع حجب الربكة القادمة
علينا من اآلب السماوي .اننا منتصرون وظافرون على أساس وعد هللا  .فلنتمسك مبواعيده ابميان  .ان

تؤخر بل تسري بدقة اتمة  .فمعونة الرب لنا هي يف طريقها الينا فلننتظر برجاء
ساعة السماء ال تسبّق وال ّ
واميان ألن الذي وعد صادق وأمني .

نعم أين حنن من التاريخ؟ أين كنا؟ وأين أصبحنا؟ واىل أين نسري؟ لقد كنا يف جماهل الضياع وأما اآلن
فنحن حتت مظلته ونسري اىل لقياه ،فاملستقبل لنا.
عدد 2018 | 1

24

ملخص لكتاب :ثورة يف كنيسة
ّ
القصة وراء شعار – WWJD
(اتبع)
كان إدوارد نورمان صاحب جريدة «أخبار اليوم» واحداً من الذين أخذوا العهد على أنفسهم .وما إن
بدأت الصحيفة أسبوعاً جديداً حىت بدأ يواجه ما هو قادم بشيء من احلذر واخلوف .كان يعلم أ ّن روح
يتحرك يف داخله فقام وعمل ما مل يعمله من قبل فجثا وصلّى طالباً من الرب العون واحلكمة.
احلياة كان ّ
حمرر الصحيفة ومعه تقرير عن املصارعات اليت جرت يف اليوم السابق .فما كان من نورمان بعد
دخل عليه ّ

احملرر أمامه مذهوالً فجلس الرجالن وجهاً لوجه
أن ا ّطلع عليها إالّ أن قال :لن ننشر هذا التقرير .وقف ّ
مطوالً كهذا عن
وقال نورمان :اي كالرك لو أ ّن يسوع صاحب جريدة يوميّة هل تظنّه كان سيكتب تقريراً ّ

املصارعات .أجابه كالرك مدهوشاً ابلنفي .فتابع نورمان :يّإن قد عاهدت هللا أالّ أفعل شيئاً ،ومل ّدة عام ،ما

كان يسوع ليفعله لو كان مكاين .ولكن كالرك أنبأه أنّه هبكذا قرار سيكون مصري اجمللّة اإلفالس .فأجابه
أي ذكر
نورمان :ما هو املقياس احلقيقي لألعمال ،أليس هو مثال يسوع؟ ...وهكذا صدرت اجلريدة دون ّ
ملقال عن املصارعات .خالل ذلك األسبوع وصلت ع ّدة رسائل إىل مسرت نورمان من املشرتكني يوّدون
تغيري اشرتاكاهتم يف الصحيفة ،ومن بني الرسائل أيضاً رسالة هتنئة -من القس -وتشجيع ملا قام به حيال
احملرر قائ ً
ال له :إنّين إذ كنت أتص ّفح اجلريدة ألقيت
التع ّهد الذي تع ّهده ...وبعد اّأيم أرسل نورمان بطلب ّ
نظرة على صفحة اإلعالانت فلم يسعين إالّ االستغناء عن بعضها ،واليت ترّوج للمشروابت الروحية والتبغ

أتظن اي كالرك
احملرر قال :إ ّن هذا معناه إحلاق أعظم خسارة ابلصحيفة .فقال نورمانّ :
والسكائر ...ولكن ّ
أنّه لو كان يسوع صاحب جريدة يوميّة هل كان ينشر إعالانت عن الويسكي والتبغ؟ وكان كالرك يقول
يف نفسه إ ّن مسرت نورمان كان غبيّاً ومعتوهاً حني قطع على نفسه ذلك العهد .احتج كالرك على رئيسه

ح ّداً بلغ االستغناء عن عمله وقال :إ ّن الصحيفة ال ب ّد أن تفلس خالل شهر من اآلن .فقال نورمان :هذا

ما ال أراه أان ،ولكن هل ستبقى معنا حىت نصاب ابإلفالس؟ بعد ترّدد وصمت تصافح الرجالن وعاد ّ
كل
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منهما إىل مكتبه ...وهكذا أشرقت مشس يوم األحد على قرار جديد خّاتذه نورمان وذلك أبن ال تصدر
جريدته يوم األحد بعد اليوم ،وكان هذا حديث الساعة ،أضف إىل ذلك أيضاً اليت رأوها خالل األسبوع
من ألكساندرو ابورز وهو مراقب عام ورش السكك احلديديّة ،وملتون رايت صاحب متاجر كبرية ،ومها من
األشخاص الذين أخذوا العهد على أنفسهم أن يفعلوا ومل ّدة عام ما كان ليفعله يسوع لو كان مكاهنم...

يف ذلك األحد كان القس قد صلّى طالباً معونة السماء وكانت عظته عن التوبيخ على اخلطيئة وال سيّما
خطيئة الرايء ،وحمبّة املال ،واألاننيّة فجاءت عظته كما مل يسمعوا مثلها من قبل .يف هذا األحد أيضاً زاد
عدد األشخاص الذين انضموا اىل ذلك العهد يف الكنيسة .وبعد هناية االجتماع كانت أحاديث اجلميع

عن القرارات اليت اختذها نورمان يف جريدته ،وعن فرجينيا ،صاحبة الثروة املاليّة الكبرية ،واليت كانت قد
أخذت ذلك العهد ايضاً على نفسها ،وهي تصلّي وتطلب إرشاد هللا هلا فيما كان ليفعله يسوع مبليون
دوالر؟! وبعد انصراف اجلميع سارت راحيل وفرجينيا معاً .أما ابورز فطلب من القس أن أييت يف اليوم
عمال ورش سكك احلديد .ذهب القس يف اليوم التايل ملبّياً الدعوة ومتسائ ً
ال ماذا
التايل ليتكلّم أمام ّ
كان يسوع ليقول بني مائتني أو ثالمثائة من الرجال؟ وهنا أطلعه ابورز على ّ
خطته وهي حتويل غرفة
واسعة يف املعمل السرتاحة العمال جيتمعون فيها لتناول الغذاء .وحان موعد اسرتاحتهم فجاءوا إىل
املكان وجلسوا يستمعون بينما أيكلون ،وحرص القس أالّ يشعرهم أب ّن هناك أي فارق بينه وبينهم ،فلم
سرهم حديثه وصافحه كثريون قبل عودهتم إىل أعماهلم .كان هذا اليوم مبثابة
ينطق بكلمة «عمال» .وقد ّ

العمال .عاد ابورز إىل عمله راضياً عن ّ
خطته ،وبينما هو يف مكتبه يعمل ويقرأ
معرب يصل بني الكنيسة و ّ

خيص مكتبه ،إنمّ ا كان ملراقب مصلحة الشحن .وعرف
خيصه أو ّ
األوراق ،وقع بني يديه خطااب مل يكن ّ
أ ّن ما بيده هو مبثابة دليل على أ ّن الشركة كانت تعمل على خرق القانون التجاري .مل يكن لديه أي
ّ
شك يف أ ّن ما قد وقع بيده كان الدليل الكايف إلدانة الشركة على انتهاكها قانون الدولة .أسقط ابورز
الورقة من يده ،وللحال سأل نفسه ما الذي كان ليفعله يسوع؟ ولكن ما هو مصري عائلته؟ فلو أنّه
أبلغ عن هذا اجلرم فسيفصل من عمله ،وزوجته وابنته تعيشان عيشة الرتف .ولكن ما الذي كان ليفعله
يسوع لو عرف تلك احلقائق؟ انتظر حىت خرج اجلميع وجثا خافيا وجهه بني يديه واضعاً األوراق أمامه.
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ويف غمرة احلرية اليت كانت تعرتي ّ
كل من أخذ على عاتقه العهد ،تل ّقت راحيل ونسلو عرضاً من مدير فرقة
تغن مع تلك الفرقة املتن ّقلة ،وكان املرتب ضخماً ومغرايً .فشاركت صديقتها فريجينيا بقرارها
متثيليّة هزليّة كي يّ

بعدم املوافقة معلل ًة ذلك أب ّن يسوع ما كان ليستخدم موهبة الصوت اجلميل يف مجع املال ،وهي مقتنعة
أبن يسوع ما كان ليذهب لو كان مكاهنا .من هنا ّقررت أن ترفض عرض مدير الفرقة .وراحت االثنتان

وإي ِك يف إحدى كليّات بنات األشراف يف
تستعرضان حياهتما معاً .فقالت فرجينيا لراحيل :لقد هت ّذبت اّ
وإن أمحد هللا على اعتدال
أمريكا ،ولقد اندجمت يف اجملتمع كوارثة ،والناس حيسدونين على هذا األمر ،يّ

صحيت ،كما ميكنين أن أفعل ما أريد وأستطيع أن أشبع ّ
أتصور أن أعمل مدى
كل رغبة لدي ،و يّ
ّ
لكن إذ ّ

فإن أرى نفسي واقعة حتت دينونة صارمة ...وكان لفريجينيا
حيايت كما يعمل غريي من آالف األغنياء يّ
شقيق إمسه رولن وكان شاابً يقضي معظم وقته يف النوادي .وكان معجباً جداً براحيل ،وإعجابه هذا يزداد

مرًة ،أثناء مرافقتها إىل منزهلا أن يبوح هلا مبكنوانت قلبه ويتق ّدم منها
يوماً بعد يوم .وقد سنحت له الفرصة ّ
طلبا للزواج وهل هناك من أمل يف أن تقبل به .لكن جواهبا له كان ابلنفي .وملّا سأهلا ّ
بكل شجاعة عن

غرض خاص يف احلياة .ما الذي تفعله
احلق يّإن ال أحبّك ألنّك ال هتدف إىل ٍ
سبب رفضها له أجابته :يف ّ

كي ختلق عاملاً أفضل؟ أنت تقضي حياتك يف األندية ،ويف التسلية ،ويف الرحالت ...فكان رّده إنّه ليس أردأ
من أصدقائه ،أو جريانه ،بل هو أفضل من كثريين من حوله ...وبعد أن عادت راحيل إىل املنزل ،شاركت
تغن
أ ّمها بقرارها لناحية رفض عرض مدير الفرقة املوسيقيّة ،فثار غضب أ ّمها وسألتها ما املعيب يف أن يّ
ضمن فرقة معروفة وجتوب العامل؟ فكان جواب راحيل :لقد قطعت ذلك العهد على نفسي منذ أسبوعني

أتصور يسوع يعمل مع فرقة موسيقيّة أو حييا كاملطربني واملطرابت .وأضافت إين سأداوم على
وال ميكنين أن ّ
ألرن
الرتنيم يف الوقت احلاضر ،ولقد تع ّهدت أن أفعل ذلك أثناء فصل الربيع ،ويف األسبوع القادم سأذهب مّ

أي صنف من
حي «الركتاجنل» .هنا صاحت أ ّمها قائل ًة :ماذا؟ وهل تعرفني ّ
يف االجتماعات اليت حتصل يف ّ
الناس اولئك الذين ستذهبني إليهم؟ هنا كادت راحيل أن تضعف أمام أ ّمها ولكنّها عادت لتقول :نعم! أان

أعرف جيّداً .وهلذا السبب أان ذاهبة .فاملسرت جراي وعقيلته يعمالن هناك منذ ع ّدة أسابيع ،ولذلك سأق ّدم

هلما مساعديت .وهنا شعرت راحيل أنهّ ا ال ميكن أن تنتظر من أ ّمها عطفاً أو تف ّهماً فصعدت إىل غرفتها
حي الركتاجنل أردأ أحياء املدينة يف السمعة ،وكان متامخاً لورش سكك احلديد .كان
وجثت تصلّي ...كان ّ
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احلي يضم الرعاع وحثالة اجملتمع وكان مسدوداً على دائرة مليئة ابحلاانت وحمال القمار .ومل تكن كنيسة
ذلك ّ

ريدموند قد عملت شيئاً يف السابق لتنزع ذلك املعقل الشيطاين من أيدي قوات الشر والظالم .ويف قلب
املتجول وزوجته خيمتهما الكبرية وأقاما االجتماعات الدينيّة ...ويف
هذه البؤرة نصب املسرت جراي اخلادم ّ

إحدى الليايل ،كان الكساندر ابورز يفتح اببه استعداداً للعودة إىل منزله عندما مسع صواتً آتياً من اخليمة،
وكان ذلك الصوت ،صوت راحيل ونسلو .ولكن كيف اتّفق هلا أن توجد يف ذلك املكان؟ فقد وصلت

ترن يف حياهتا من قبل ،وال حىت يف الكنيسة مثلما رنمّ ت تلك الليلة
حي الركتاجنل ومل مّ
راحيل مع فرجينيا إىل ّ

وقد كان التأثري عظيماً .فقد استيقظ الناس من سباهتم ،وخرج اجلميع من احلاانت واملواخري ليستمعوا إىل
الرتنيم ...يف هذا الوقت كان القس ماكسويل يضع الئحة ابألشياء اليت كان يسوع ليفعلها يف هذه املنطقة:
فهو كان سيعيش عيشة البساطة ،وينذر املرائني يف الكنيسة بال خوف ،ويظهر حبّه وعطفه للفقراء ويعظ

حي الركتاجنل ...وبينما هو يستعد خلدمة ذلك األحد إذ ابملسرت
ض ّد احلاانت وسيكون رفيقاً للخطاة يف ّ

جراي يدخل إليه طالباً منه أن حيضر ليعظ يف اخليمة تلك الليلة ،فاعتذر منه الضطراره للقيام خبدمة األحد

القس أمام احلضور أنّه يشعر وكأنّه مدعو من هللا للذهاب إىل اخليمة
يف كنيسته .ولكن أثناء وقوفه ليعظ قال ّ

الليلة .وهكذا فعل فذهب مع ستّة ٍ
رجال وترك قيادة االجتماع لبعض األعضاء ...وصل القس فإذا ابخليمة

قد ازدمحت ازدحاما منقطع النظري .فوقف جراي ليق ّدم للحضور القس ماكسويل الذي سيعظ الليلة بدالً
عنه .وما إن حاول القس البدء ابلكالم حىت بدأ الشغب يزداد ،ومل يعد ابإلمكان السيطرة على املوقف.
ترن حىت هدأ اجلمهور اهلائج.
ترن وجلس مكانه .راحت راحيل مّ
وهنا التفت القس إىل راحيل وطلب منها أن مّ
مثّ وقف القس بعد انتهاء الرتنيم لكي يق ّدم رسالته .شعر القس يف تلك الليلة مبحبّة طاغية تتدفّق من قلبه
حنو اجلموع ،هذه احملبّة النابعة من حياة الشركة والقرب من الرب يسوع .وكان من بني الذين يسمعون العظة
رولن بيدج والذي كان يزمحه كثريون من أهل ذلك احلي وهو ال يكرتث ألح ٍد منهم .بعد انتهاء االجتماع

مل يظهر الناس اهتماما خاصاً فخرجوا من اخليمة مسرعني وعادوا إىل حياهتم .أما القس ومجاعته وراحيل
وفريجينيا فقد وقفوا ينظرون اىل ّ
احلي .وهنا قال القس :لو كان
كل تلك احلاانت اليت حتيط ابملنازل يف ذلك ّ

يسوع هنا اآلن هل كان ليعظ ضد احلاانت وحيارهبا؟ وكيف كان ليفعل ذلك؟ وملا وصل إىل منزله تناول
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جريدة «أخبار اليوم» واليت ما عادت تنشر أخبار املصارعات ،وال أخبار اجلرائم أو الفضائح ،أو الرتويج
للكحول والتبغ ،بل كان عنوان مقاهلا االفتتاحي :اجلانب األديب للمشاكل السياسيّة .وقد قال فيه صاحب

اجلريدة أنّه سيبذل قصارى جهده ليساعد أفاضل الرجال على الوصول إىل مناصب احلكم دون النظر إىل
يشجع غري املؤّهل للوصول إىل أي مركز ٍ
عال .وكان هلذا املقال وقع عنيف على القراء حىت
مذهبهم ،ولن ّ

احملرر توقّع إفالس الصحيفة يف وقت سريع .واتبع القس قراءته فش ّده خرب يف اجلريدة أراد أن يطلع
أن كالرك ّ

زوجته عليه مفاده أ ّن الكساندر ابورز مراقب عام سكك احلديد قد ق ّدم استقالته من منصبه ألنّه وجد دلي ً
ال

وقرر مقابلة ابورز.
على أن الشركة تنتهك حرمة القانون التجاري .بعد هذا وضع القس الصحيفة جانباً ّ
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